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ZaJącznik nr 2 

W s”rawie rozstrzygnięcia uwag do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu ”oJowonego w obrębie JarosJawiec obejmującego dziaJki nr 1/4,1/5,1/6,1/7, 1/8 

czę`ć dziaJki 1ł1 i 1ł9 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zm.) stwierdzam, we do zmiany miejscowego planu zagospo-

darowania ”rzestrzennego wraz z ”rognozą w”Jywu ustaleL ”lanu na `rodowisko ”rzyrodnicze dla terenu 

”oJowonego w obrębie JarosJawiec obejmującego dziaJki nr 1ł4,1ł5,1ł6,1ł7, 1ł8 czę`ć dziaJki 1ł1 i 1ł9, - 
w okresie wyJowenia ”lanu do ”ublicznego wglądu, - uwag nie wniesiono. 

ZaJącznik nr 3 

W s”rawie s”osobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL 
wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania dla terenu ”oJowonego w obrębie JarosJawiec obejmującego 

dziaJki nr 1ł4,1ł5,1ł6,1ł7, 1ł8 czę`ć dziaJki 1ł1 i 1ł9 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zm.) stwierdzam, we ”lan nie wymaga realizacji inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy. 

Poz. 1863 

 

UCHWAIA NR XXXVIIIł944ł09 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 7 wrze`nia 2009 r. 

 

w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ｭvelechowa-Park Brodowskiｬ 

w Szczecinie. 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, zm. z 2005 r. 

Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, zm. z 2007 r. 

Nr 127, poz. 880, zm. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413); Rada Mia-

sta Szczecin uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. 1. źgodnie z uchwaJą Nr LI/1109/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 15 kwietnia 2002 r. w spra-

wie ”rzystą”ienia do s”orządzenia Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭvelechowa-

Park Brodowskiｬ w Szczecinie, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego miasta Szczecina (uchwaJa XXVIIIł706ł08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 

listopada 2008 r.) uchwala się Miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭvelechowa-Park Bro-

dowskiｬ zwany dalej planem. 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 91,28 ha ograniczony: 

1) linią rozgraniczającą ulicę Kruczą; 

2) linią rozgraniczającą ulicę Obotrycką; 

3) linią rozgraniczającą ciąg ulic Bandurskiego-Rostocka; 

4) linią rozgraniczającą ”lanowanej do budowy drogi ”ublicznej (”rzedJuwenie ulicy WarcisJawa)Ł 
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3. Granice obszaru objętego ”lanem okre`la zaJącznik nr 1 zwany dalej rysunkiem planu. 

4. Obszar planu obejmuje tereny elementarne o powierzchniach (w ha): 

 

1) P.Z.2001.KR pow. 0,05; 

2) P.Z.2002.MW,U/E pow. 2,47; 

3) P.Z.2003.MN,U pow. 0,61; 

4) P.Z.2004.MN,U pow. 0,84; 

5) P.Z.2005.MN,U pow. 1,04; 

6) P.Z.2006.MN,U pow. 1,23; 

7) P.Z.2007.U pow. 1,85; 

8) P.Z.2008.MW/U/E pow. 1,03; 

9) P.Z.2009.MN,U pow. 0,32; 

10) P.Z.2010.MN,U pow. 0,97; 

11) P.Z.2011.MN,U pow. 0,71; 

12) P.Z.2012.MN,U pow. 0,49; 

13) P.Z.2013.MN,U pow. 0,28; 

14) P.Z.2014.ZP pow. 0,13; 

15) P.Z.2015.MN,U pow. 0,29; 

16) P.Z.2016.MN,U pow. 0,41; 

17) P.Z.2017.U,M pow. 0,10; 

18) P.Z.2018.U,M pow. 0,28; 

19) P.Z.2019.ZP/WS/E pow. 8,29; 

20) P.Z.2020.U,M pow. 0,26; 

21) P.Z.2021.MN,U pow. 1,49; 

22) P.Z.2022.MN,U pow. 1,52; 

23) P.Z.2023.MN,U pow. 1,03; 

24) P.Z.2024.U pow. 0,32; 

25) P.Z.2025.MN,U pow. 0,89; 

26) P.Z.2026.MN,U pow. 1,00; 

27) P.Z.2027.MN,U pow. 0,70; 

28) P.Z.2028.U/E pow. 0,09; 

29) P.Z.2029.U,M pow. 0,07; 

30) P.Z.2030.MN,U pow. 0,48; 

31) P.Z.2031.MN,U pow. 1,49; 

32) P.Z.2032.MW,U pow. 0,25; 

33) P.Z.2033.US,U pow. 1,86; 

34) P.Z.2034.UK/KP pow. 0,20; 

35) P.Z.2035 KS/ZP pow. 0,11; 

36) P.Z.2036.ZP/WS pow. 3,06; 

37) P.Z.2037.U,M pow. 0,81; 

38) P.Z.2038.MN,U pow. 0,47; 

39) P.Z.2039.MW,U/E pow. 2,57; 

40) P.Z.2040.MN,U pow. 0,10; 

41) P.Z.2041.MN,U pow. 1,11; 

42) P.Z.2042.KG/ZP pow. 0,12; 

43) P.Z.2043.MN,U pow. 0,59; 

44) P.Z.2044.MN,U pow. 0,41; 

45) P.Z.2045.U pow. 0,60; 

46) P.Z.2046.US,U pow. 2,02; 

47) P.Z.2047.MN,U pow. 0,49; 

48) P.Z.2048.MN,U pow. 1,03; 

49) P.Z.2049.U/E pow. 0,11; 

50) P.Z.2050.MN,U pow. 1,92; 

51) P.Z.2051.MN,U pow. 1,17; 

52) P.Z.2052.MN,U pow. 0,50; 

53) P.Z.2053.MN,U pow. 0,31; 

54) P.Z.2054.MN,U pow. 0,37; 

55) P.Z.2055.MN,U pow. 0,89; 

56) P.Z.2056.U pow. 0,09; 

57) P.Z.2057.MN,U pow. 0,51; 

58) P.Z.2058.MW,U pow. 0,23; 

59) P.Z.2059.MN,U pow. 0,17; 

60) P.Z.2060.US/KP,U pow. 1,54; 

61) P.Z.2061.KS/ZP pow. 0,15; 

62) P.Z.2062.ZP,KS pow. 0,25; 

63) P.Z.2063.MN,U pow. 1,25; 

64) P.Z.2064.MN,U/KP pow. 1,41; 

65) P.Z.2065.MN,U pow. 0,41; 

66) P.Z.2066.U pow. 0,04; 

67) P.Z.2067.MN,U pow. 1,21; 

68) P.Z.2068.U,M pow. 0,15; 

69) P.Z.2069.ZP pow. 0,26; 

70) P.Z.2070.ZD pow. 3,24; 

71) P.Z.2071.MN,U pow. 0,47; 

72) P.Z.2072.U pow. 0,03; 

73) P.Z.2073.MW,U pow. 0,85; 

74) P.Z.2074.MN,U pow. 0,86; 

75) P.Z.2075.MN,U pow. 0,58; 

76) P.Z.2076.MW,U pow. 0,76; 

77) P.Z.2077.MW,U pow. 0,06; 

78) P.Z.2078.MW,U pow. 0,22; 

79) P.Z.2079.MN,U pow. 0,23; 

80) P.Z.2080.MN,U pow. 0,24; 

81) P.Z.2081.MN,U pow. 0,18; 

82) P.Z.2082.MW,U pow. 0,12; 

83) P.Z.2083.MN,U pow. 0,05; 

84) P.Z.2084.MN,U pow. 0,14; 

85) P.Z.2085.MW,U pow. 0,79; 

86) P.Z.2086.MN,U pow. 0,14; 

87) P.Z.2087.MW,U pow. 0,04; 

88) P.Z.2088.MN,U pow. 0,17; 

89) P.Z.2089.MN,U pow. 0,39; 

90) P.Z.2090.MN,U pow. 0,17; 

91) P.Z.2091.MW,U pow. 0,04; 

92) P.Z.2092.MW,U pow. 0,57; 

93) P.Z.2093.MW,U pow. 0,22; 

94) P.Z.2094.MN,U pow. 0,25; 

95) P.Z.2095.MW,U pow. 0,09; 

96) P.Z.2096.MW,U pow. 0,50; 

97) P.Z.2097.MW,U pow. 1,15; 

98) P.Z.2098.MN,U pow. 0,31; 

99) P.Z.2099.MW,U pow. 0,05; 

100) P.Z.2100.MW,U pow. 0,37; 

101) P.Z.2101.MN,U pow. 0,11; 

102) P.Z.2102.MW,U pow. 0,52; 

103) P.Z.2103.MW,U pow. 0,22; 

104) P.Z.2104.MN,U pow. 0,09; 

105) P.Z.2105.MW,U pow. 0,47; 

106) P.Z.2106.KD.L pow. 0,67; 
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107) P.Z.2107.KD.L pow. 0,54; 

108) P.Z.2108.KD.L pow. 0,94; 

109) P.Z.2109.KD.L pow. 0,70; 

110) P.Z.2110.KD.L pow. 1,65; 

111) P.Z.2111.KD.D pow. 0,15; 

112) P.Z.2112.KD.D pow. 0,31; 

113) P.Z.2113.KD.D pow. 0,17; 

114) P.Z.2114.KD.D pow. 0,15; 

115) P.Z.2115.KD.D pow. 0,44; 

116) P.Z.2116.KD.D pow. 0,22; 

117) P.Z.2117.KD.D pow. 0,07; 

118) P.Z.2118.KD.D pow. 0,06; 

119) P.Z.2119.KD.D pow. 0,13; 

120) P.Z.2120.KD.D pow. 0,67; 

121) P.Z.2121.KD.D pow. 0,09; 

122) P.Z.2122.KD.D pow. 0,16; 

123) P.Z.2123.KD.D pow. 0,06; 

124) P.Z.2124.KD.D pow. 0,57; 

125) P.Z.2125.KD.D pow. 0,0,09; 

126) P.Z.2126.KD.D pow. 0,15; 

127) P.Z.2127.KD.D pow. 0,04; 

128) P.Z.2128.KD.D pow. 0,07; 

129) P.Z.2129.KD.D pow. 0,57; 

130) P.Z.2130.KD.D pow. 0,21; 

131) P.Z.2131.KD.D pow. 0,10; 

132) P.Z.2132.KD.D pow. 0,60; 

133) P.Z.2133.KD.D pow. 0,29; 

134) P.Z.2134.KD.D pow. 0,21; 

135) P.Z.2135.KD.D pow. 0,49; 

136) P.Z.2136.KD.D pow. 0,07; 

137) P.Z.2137.KD.D pow. 0,12; 

138) P.Z.2138.KD.D pow. 0,30; 

139) P.Z.2139.KD.D pow. 0,10; 

140) P.Z.2140.KD.D pow. 0,08; 

141) P.Z.2141.KD.D pow. 0,41; 

142) P.Z.2142.KD.D pow. 0,12; 

143) P.Z.2143.KD.D pow. 0,11; 

144) P.Z.2144.KD.D pow. 0,16; 

145) P.Z.2145.KD.D pow. 0,24; 

146) P.Z.2146.KD.D pow. 0,11; 

147) P.Z.2147.KD.D pow. 0,04; 

148) P.Z.2148.KD.D pow. 0,28; 

149) P.Z.2149.KD.D pow. 0,05; 

150) P.Z.2150.KD.D pow. 0,05; 

151) P.Z.2151.KDW pow. 0,02; 

152) P.Z.2152.KDW pow. 0,04; 

153) P.Z.2153.KDW pow. 0,05; 

154) P.Z.2154.KDW pow. 0,02; 

155) P.Z.2155.KDW pow. 0,02; 

156) P.Z.2156.KDW pow. 0,03; 

157) P.Z.2157.KDW pow. 0,04; 

158) P.Z.2158.KDW pow. 0,03; 

159) P.Z.2159.KDW pow. 0,02; 

160) P.Z.2160.KDW pow. 0,03; 

161) P.Z.2161.KDW pow. 0,05; 

162) P.Z.2162.KDW pow. 0,02; 

163) P.Z.2163.KDW pow. 0,02; 

164) P.Z.2164.KP pow. 0,03; 

165) P.Z.2165.KDW pow. 0,15; 

166) P.Z.2166.KDW pow. 0,04; 

167) P.Z.2167.KDW pow. 0,04; 

168) P.Z.2168.KDW pow. 0,06; 

169) P.Z.2169.KDW pow. 0,03; 

170) P.Z.2170.KDW pow. 0,09; 

171) P.Z.2171.KDW pow. 0,02; 

172) P.Z.2172.KDW pow. 0,03; 

173) P.Z.2173.KDW pow. 0,03; 

174) P.Z.2174.KDW pow. 0,02; 

175) P.Z.2175.KDW pow. 0,17; 

176) P.Z.2176.KPJ pow. 0,10; 

177) P.Z.2177.KP pow. 0,01; 

178) P.Z.2178.MW,U pow. 0,10; 

179) P.Z.2179.KP pow. 0,02; 

180) P.Z.2180.KP pow. 0,04; 

181) P.Z.2181.KP pow. 0,04; 

182) P.Z.2182.KP pow. 0,03; 

183) P.Z.2183.KP pow. 0,03; 

184) P.Z.2184.KP pow. 0,01; 

185) P.Z.2185.KD.L pow. 0,01; 

186) P.Z.2186.KP pow. 0,05; 

187) P.Z.2187.MW,U pow. 0,23; 

188) P.Z.2188.MN,U pow. 0,65; 

189) P.Z.2189.ZP pow. 0,55; 

190) P.Z.2190.KPJ pow. 0,02; 

191) P.Z.2191.U/E pow. 0,05; 

192) P.Z.2192.KPS/E pow. 0,15; 

193) P.Z.2193.KP pow. 0,01; 

194) P.Z.2194.E pow. 0,03; 

195) P.Z.2195.E pow. 0,02; 

196) P.Z.2196.E pow. 0,01; 

197) P.Z.2197.E pow. 0,01; 

198) P.Z.2198.E pow. 0,01; 

199) P.Z.2199.E pow. 0,02; 

200) P.Z.2200.E pow. 0,02; 

201) P.Z.2201.U pow. 0,06; 

202) P.Z.2202.KPR pow. 0,02; 

203) P.Z.2203.KR pow. 0,07; 

204) P.Z.2204.KR pow. 0,06; 

205) P.Z.2205.MW/U pow. 0,67; 

206) P.Z.2206.KD.D pow. 0,13. 

 

§ 2. Przedmiotem planu są tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny usJug ”ublicznych, z wyJączeniem 

usJug uciąwliwych oraz obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m2, tereny zieleni, 

ogrodów dziaJkowych, tereny s”ortu i rekreacji, inwestycje infrastruktury technicznej miasta, tereny ko-

munikacji drogowej. 
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§ 3. 1. Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭvelechowa-Park Brodowskiｬ 

w Szczecinie w skali 1:1000, skJadający się z arkuszy nr 1 i nr 2 stanowi zaJącznik nr 1, będący integral-

ną czę`cią uchwaJyŁ 

2. Wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego Miasta Szczecin 
(uchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r.) stanowi zaJącznik nr 2, 

będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

3. Rozstrzygnięcia o s”osobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalewą do zadaL wJasnych miasta oraz zasadach ich finansowania stanowi zaJącznik nr 3, 

będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

4. Rozstrzygnięcia o s”osobie roz”atrzenia uwag do projektu planu stanowi zaJącznik nr 4, będący 
integralną czę`cią uchwaJyŁ 

RozdziaJ 1 

Zasady konstrukcji planu 

§ 4. 1. Obszar planu podzielony jest na tereny elementarne, dla których ustala się ”rzeznaczenie, za-

sady zabudowy i zagospodarowania terenu. W granicach terenów elementarnych: P.Z.2002.MW,U/E, 

P.Z.2018.U,M, P.Z.2019.ZP/WS/E, P.Z.2033.US,U, P.Z.2036.ZP/WS, P.Z.2042.KG/ZP, P.Z.2062.ZP,KS, 

PŁźŁ2064ŁMN,UłKP, PŁźŁ2101ŁMN,U, PŁźŁ2120ŁKŚŁŚ wystę”ują wydzielenia wewnętrzne, dla których 
ustalono odrębne zasady zagospodarowania terenu. 

2. Tereny elementarne oznaczone są na rysunku ”lanu oraz w tek`cie ”lanu w s”osób nastę”ujący: 

1) P - litera oznaczająca dzielnicę PóJnoc; 
2) Z - litera oznaczająca osiedle velechowa; 
3) 2 - liczba oznaczająca kolejny numer planu w osiedlu; 

4) 001,002,.,. - liczba oznaczająca kolejny numer terenu elementarnego w planie; 

5) symbole literowe ”rzeznaczenia terenów uwyte w ”lanie oznaczają: 
a) MN,U teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z do”uszczeniem usJug, 

b) MN,U/KP teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z do”uszczeniem usJug, ciąg ”ieszy, 

c) MW,U teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z do”uszczeniem usJug, 

d) MW,U/E teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z do”uszczeniem usJug, stacja trans-

formatorowa, 

e) MW/U teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usJugami, 
f) MW/U/E teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usJugami, stacja transformatorowa, 

g) U teren usJug, 

h) U/E teren zabudowy usJugowej, stacja transformatorowa, 

i) UK/KP teren zabudowy usJugowej kultu religijnego, ciąg ”ieszy, 

j) U,M teren zabudowy usJugowej z do”uszczeniem lokali mieszkalnych, 

k) US,U teren usJug s”ortu i rekreacji z do”uszczeniem usJug towarzyszących, 

l) US/KP,U teren usJug s”ortu i rekreacji z ciągiem ”ieszym oraz do”uszczeniem usJug towarzy-

szących, 

m) ZP teren zieleni urządzonej, 
n) ZP/WS teren zieleni urządzonej, ciek wodny, 

o) ZP/WS/E teren zieleni urządzonej, ciek wodny, stacja transformatorowa, 

p) ZP,KS teren zieleni urządzonej z do”uszczeniem ”arkingu, 

r) ZD teren ogrodów dziaJkowych, 

s) KG/ZP teren zes”oJu garawowego z bogatym ”rogramem zieleni, 
t) KS/ZP teren ”arkingu dla samochodów z bogatym ”rogramem zieleni, 
u) KD.L teren drogi publicznej - ulica lokalna, 

w) KD.D teren drogi publicznej - ulica dojazdowa, 

v) KDW teren drogi wewnętrznej, 
y) KP teren ciągu ”ieszego, 

z) KPJ teren ciągu ”ieszo-jezdnego, 

aa) KPR teren ciągu ”ieszo-rowerowego, 

bb) KR teren `ciewki rowerowej, 
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cc) KPS/E teren ”rze”om”owni `cieków sanitarnych, stacja transformatorowa, 

dd) E teren stacji transformatorowej. 

3. Tereny wydzieleL wewnętrznych oznaczone są na rysunku ”lanu oraz w tek`cie w s”osób nastę”ujący: 

1) liczba okre`lająca kolejny numer wydzielenia w terenie elementarnym - 1, 2,ｱ; 

2) symbole literowe ”rzeznaczenia terenów uwyte w ”lanie oznaczają: 
a) MN,U teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usJug, 

b) MW/U teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usJugami, 

c) U teren zabudowy usJugowej, 
d) US,U teren usJug s”ortu i rekreacji z do”uszczeniem usJug towarzyszących, 

e) ZP teren zieleni urządzonej, 
f) ZP,KS teren zieleni urządzonej z do”uszczeniem parkingu, 

g) KS teren parkingu, 

h) KP teren ciągu ”ieszego, 

i) KPR teren ciągu ”ieszo-rowerowego, 

j) E teren stacji transformatorowej. 

4. Ustalenia formuJowane są na dwóch poziomach: ogólnym i szczegóJowymŁ Ustalenia ogólne obo-

wiązują na caJym obszarze ”lanuŁ Ustalenia szczegóJowe obowiązują dla terenu elementarnego. 

5. Ustalenia formuJowane są w nastę”ujących gru”ach: 

1) ustalenia funkcjonalne; 

2) ustalenia ekologiczne; 

3) ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu; 

4) ustalenia zasad parcelacji; 

5) ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej; 

6) ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej. 

6. PeJny tekst ustaleL dla okre`lonego obszaru stanowią ustalenia ogólne i szczegóJowe Jącznie. 

§ 5. Uwyte w ”lanie okre`lenia oznaczają: 

1) bogaty program zieleni - zrównicowana gatunkowo zieleL wysoka i niska o charakterze ozdobnym, 

wy”eJniająca wszystkie mowliwe ”owierzchnie terenu (n”Ł w liniach rozgraniczających ulicy), w tym 

takwe na sztucznie wykonanych lub uksztaJtowanych miejscach (n”Ł zakrzewienia skar”, tarasów, 
”nącza na barierach ”rzeciwhaJasowych, zazielenione `ciany w liniach rozgraniczenia dziaJki, zieleL 

w donicach); 

2) dach stromy - równe formy dachów o co najmniej dwóch ”oJaciach gJównych ”ochylonych ”od kątem 

co najmniej 25 stopni. Za formę dachu stromego uznaje się takwe dach mansardowy ko”uJowy lub 
kolebkowy, w którym cięciwa Juku nachylona jest ”od kątem co najmniej 25 stopni; 

3) harmonijna sylweta (panorama, pierzeja) - ciąg obiektów budowlanych, zieleni i innych obiektów na-

turalnych (przede wszystkim uksztaJtowanie ”owierzchni terenu) wzajemnie dostosowanych do siebie 

”od względem estetycznym; 

4) inwynieryjne urządzenia sieciowe - urządzenia techniczne bez”o`rednio ws”óJ”racujące z sieciami in-

wynieryjnymi uzbrojenia terenu i za”ewniające mowliwo`ć ich s”rawnego dziaJania; najczę`ciej wystę-
”ujące inwynieryjne urządzenia sieciowe to: stacje transformatorowe 15/0,4 kV, szafki teletechniczne 

i elektroenergetyczne, hydrofornie, sieciowe pom”ownie wody i `cieków, ”rzelewy burzowe, stacje 
gazowe 2-go stopnia, komory zasuw, wymienniki cie”Ja, ”om”ownie na sieci cie”Jowniczej, anteny 
telekomunikacyjne i inne; 

5) kompozycja obiektu - ukJad bryJowy obiektu, w tym dachu i zwieLczenia wraz z urządzeniami Jączą-
cymi obiekt z otaczającym terenem i towarzyszącymi obiektami pomocniczymi ws”ierającymi kompo-

zycyjnie obiekt gJówny; ukJad eks”onowanych elewacji z rozmieszczeniem, wielko`cią, ”odziaJami 

i proporcjami otworów, stolarką, i elementami programu architektoniczno - estetycznego (detale, fak-

tury materiaJów, zasada kolorystyki it”Ł); 
6) kom”ozycja zes”oJu zabudowy - ukJad ulic, ”laców, budynków i zieleni z uwzględnieniem linii zabu-

dowy, wysoko`ci zabudowy, ksztaJtu dachów i zwieLczenia budynków, ”odziaJu wJasno`ciowego, 
nawierzchni utwardzonych; 

7) kom”ozycja zes”oJu zieleni - ukJad ”rzestrzenny drzew, krzewów i ”owierzchni trawiastych oraz trwa-

Jych i gJównych elementów wy”osawenia ”arkowego (n”Ł zaJowenia ”omnikowe, baseny i stawy, 

obiekty kubaturowe); 
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8) makroniwelacja - zmiana naturalnej rzeuby i nachylenia stoku (wyko”, nasy”, wyrównanie ”owierzch-

ni) o wysoko`ć względną większą niw 1 m; 

9) maJa retencja wodna - zatrzymanie, przy zastosowaniu rozmaitych zabiegów, jak największej ilo`ci 
wody w jej powierzchniowym i przypowierzchniowym obieguŁ Równe zabiegi - techniczne (maJe 
zbiorniki wodne, zastawki it”Ł) jak równiew nietechniczne (zadrzewienia, ro`linne ”asy ochronne, 
ochrona oczek wodnych, stawów, mokradeJ itp.) - ”rowadzą do s”owolnienia lub ”owstrzymania 

wody przy jednoczesnym odtwarzaniu naturalnego krajobrazu; 

10) mieszkanie funkcyjne - mieszkanie integralnie związane z ”rowadzoną dziaJalno`cią dla: wJa`ciciela 
podmiotu gos”odarczego, strówa lub technologa, o ile dziaJalno`ć wymaga caJodobowego nadzoru, na 
dziaJce ws”ólnej z ”rowadzoną dziaJalno`cią; 

11) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar usytuowania budynku; lico budynku nie 
mowe ”rzekraczać nie”rzekraczalnej linii zabudowy; 

12) niezakJócony widok z ”unktu, ciągu widokowego lub wzdJuw osi widokowej - widok na zes”óJ obiek-

tów budowlanych, zieleL i inne obiekty naturalne (”rzede wszystkim uksztaJtowanie ”owierzchni te-

renu) z ”unktu, ciągu widokowego lub wzdJuw osi widokowej, którego ”rzeksztaJcanie (w szczególno-

`ci ”o”rzez budowę nowych obiektów) mowe być dokonywane ”od warunkiem dostosowania do ist-

niejących walorów estetycznych. W ”rzy”adku osi widokowej wykluczone jest zasJonięcie obiektu 
stanowiącego zamknięcie osi; 

13) obiekt techniczny - czę`ć obiektu budowlanego stanowiąca instalację lub urządzenie techniczne zwią-
zane z budynkiem albo budowlą (czę`cią budowli); 

14) obowiązująca linia zabudowy - linia wyznaczająca ”oJowenie lica budynku; 
15) obsJuga firm i klientów - usJugi z zakresu związanego z ”rowadzeniem: usJug `wiadczonych w wyko-

nywaniu wolnych zawodów, szkoleL i nauczania, dziaJalno`ci ”rawniczej, ”rojektowej, rachunkowo-

`ci, księgowo`ci, doradztwa, ”o`rednictwa, dostarczania informacji, s”orządzania o”racowaL i tJu-

maczeL, obsJugi nieruchomo`ci it”Ł, usJug rzeczowych n”Ł: urządzanie wystaw, ”akowanie it”Ł, usJug 
zdrowia n”Ł: gabinety lekarskie, ”o”rawy kondycji fizycznej, a takwe innych drobnych usJug n”Ł: salo-

ny fryzjerskie, kosmetyczne, pralnia, szewc, fotografowanie, poligrafia, wy”owyczanie i na”rawa 
s”rzętu biurowego, domowego, agencje ”ocztowe, kawiarenki internetowe, it”Ł, oraz związane z ob-

sJugą turystyki n”Ł: wy”owyczalnia s”rzętu turystycznego, dziaJalno`ć biur ”odrówy, agencji i informa-

cji turystycznej itp.; 

16) powierzchnia zabudowy - obszar wyznaczony przez rzut pionowy skrajnego obrysu budynku w stanie 

wykoLczonym na ”Jaszczyznę ”oziomą, ”rzyjmując za ”odstawę obrys: 
a) parteru - w wy”adku, gdy jest on większy od rzutu ”ionowego obrysu `cian fundamentowych albo 

b) `cian fundamentowych, jeweli na ”oziomie terenu jest on większy od rzutu obrysu ”arteru; 

 do ”owierzchni zabudowy wlicza się ”owierzchnię wystę”ujących w obrębie ”rzyziemia takich 

elementów budynku jak: ”rze`wity, ”rzej`cia i ”rzejazdy (bramy), ganki, kruwganki, loggie wgJęb-

ne (cofnięte) i loggio - balkony przystawiane, werandy otwarte i oszklone oraz przybudowane 

szklarnie (ogrody zimowe), garawe lub wiaty garawowe - stanowiące integralną czę`ć budynku 
oraz ”owierzchnię obiektów ”omocniczych (gospodarczych) jak: garawe, szo”y, szklarnie, altany 
itp.; 

 do ”owierzchni zabudowy nie wlicza się ”owierzchni budynków lub ich czę`ci znajdujących się 
”oniwej ”oziomu terenu oraz ”owierzchni schodów, ”ochylni i ram” zewnętrznych, studzienek 
przy oknach piwnicznych, osJon ”rzeciwsJonecznych, daszków, oka”ów dachowych a takwe 
nadwieszonych czę`ci budynku ”owywej ”arteru, basenów i sztucznych oczek wodnych; 

17) ”rzestrzeL ”ubliczna - teren objęty dostę”em ogólnym lub dostę”em publicznym oraz teren prywatny 

eksponowany z terenu o dostę”ie ogólnym i dostępie publicznym; 

18) reklama wolno stojąca - samodzielny obiekt ”rzeznaczony wyJącznie do eks”ozycji na”isów, znaków 
graficznych i innych elementów dekoracyjnych o charakterze informacyjnym lub marketingowym; 

19) reklama wbudowana - miejsce lub urządzenie wykorzystywane do eks”ozycji na”isów i znaków gra-

ficznych o charakterze informacyjnym lub marketingowym. Reklama wbudowana stanowi wtórny 
element wy”osawenia elewacji, umieszczony na zakoLczonym inwestycyjnie obiekcie budowlanym. 

Reklamą wbudowaną nie jest miejsce lub urządzenie, o którym mowa ”owywej, stanowiące element 

”ierwotnego wystroju lub ”rojektu budynku, a takwe szyld o ”owierzchni do 0,3 m2; 

20) strefa ruchu uspokojonego - obszar w którym stosuje się równe formy ograniczenia i spowalniania ru-

chu samochodów oraz stwarza dogodne warunki dla ruchu ”ieszego i rowerowego; 
21) studnie awaryjne - studnie ”ubliczne, zakJadowe lub wyznaczone studnie ”rywatne za”ewniające za-

o”atrywanie w wodę ludno`ci w warunkach s”ecjalnych, tjŁ wystą”ienia skawenia, klęsk wywioJowych 
lub wojny; 
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22) System Zieleni Miejskiej (SZM) - ciągJa struktura ”rzestrzenna, wiąwąca ze sobą warto`ciowe i równo-

rodne tereny zieleni (takwe zabudowane, gJównie o niskiej intensywno`ci), za”ewniająca ”owiązanie 
z odpowiednimi terenami poza miejskimi, zwJaszcza - tworzącymi krajowy system obszarów chronio-

nych. SZM jest obszarem chronionym w ”lanie ”o”rzez s”ecjalne rygory okre`lone w ustaleniach; 

23) teren pod budownictwo ochronne - teren realizacji podziemnego budownictwa ochronnego w przy-

”adku w”rowadzenia stanu zagrowenia bez”ieczeLstwa ”aLstwa lub wojny; 

24) warto`ciowy drzewostan - chronione na podstawie ustaw: drzewa i krzewy, pomniki przyrody oraz 

aleje i ”arki zabytkowe a takwe inne ”ojedyncze drzewa lub ich gru”y s”eJniające jedną z ”oniwszych cech: 
a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min. 0,05 ha oraz wzdJuw dróg (”oza obszarami lasów 

i ”arków), 
b) szczególnie rzadkie drzewa i krzewy introdukowane, 
c) drzewa i krzewy gatunków ”os”olitych o obwodach ”nia mierzonego na wys.130 cm: olsza, klon 

jesionolistny, czeremcha, wierzba, grochodrzew - ”owywej 200 cm, klon, kasztanowiec, morwa, 

jesion, `wierk, sosna, daglezja, modrzew, choina, brzoza - ”owywej 101 cm, dąb, grab, buk, li”a, 
iglicznia, gJóg, jarząb, leszczyna turecka, wywotnik, ”latan klonolistny, wiąz, jodJa, magnolia - 

”owywej 51 cm; 

25) wskaunik intensywno`ci zabudowy - iloraz: sumy powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych 

wszystkich budynków (liczonych w zewnętrznym obrysie murów, z wyJączeniem tarasów i balko-

nów), do ”owierzchni dziaJki budowlanej lub innej jednostki okre`lonej w ustaleniach szczegóJowych; 
26) zamknięcie kompozycyjne - ograniczenie widokowe przestrzeni publicznej obiektem budowlanym 

(gru”ą obiektów), uksztaJtowaniem powierzchni terenu lub zielenią wysoką, ”osiadające walory kom-

pozycyjne i estetyczne; 

27) zorganizowana zieleL ”ubliczna - zieleL urządzona wy”eJniającą ”rzestrzenie o dostę”no`ci ”ublicznej, 

w szczególno`ci tworzącą ”arki, skwery, zieleLce, aleje, a takwe stanowiąca elementy kompozycji 

ciągów ulicznych i ”laców n”Ł sz”alery drzew, wywo”Joty, rabaty kwiatowe it”. 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne dla obszaru ”lanu 

§ 6. 1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) na terenach zabudowy mieszkaniowej oznaczonych symbolami MN,U, MW,U, MW/U, MW,U/E do-

”uszcza się wyJącznie usJugi w zakresie: 
a) obsJuga firm i klientów, z wyJączeniem warsztatów mechaniki pojazdowej i stolarni, 

b) gastronomia, finanse, kultura, o`wiata, o”ieka nad dziećmi, opieka zdrowotna, 

c) handel detaliczny w lokalach o powierzchni uwytkowej do 100 m2, z wyJączeniem s”rzedawy ”a-

liw ”Jynnych i gazu ”Jynnego do ”ojazdów samochodowych, o ile ustalenia szczegóJowe ”lanu 
nie stanowią inaczej; 

2) zakazuje się lokalizacji: 
a) obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 400 m2, 

b) targowisk, 

c) wydzielonych ”arkingów dla samochodów cięwarowych, 
d) naziemnych, wolno stojących elementów stacji telefonii, masztów antenowych i radiowych, 

e) stacji telefonii i zes”oJów antenowych na dachach budynków, z wyjątkiem dopuszczonych 

w ustaleniach szczegóJowych; 
3) ustala się lokalizację szaletów ”ublicznych w terenie P.Z.2060.US/KP,U. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) ustala się obszar Systemu Zieleni Miejskiej, w granicach oznaczonych na rysunku planu; 

2) na obszarze objętym Systemem Zieleni Miejskiej zakazuje się - z zastrzeweniem ust. 2 pkt 3: 

a) zmniejszania ”owierzchni terenu biologicznie czynnego ”oniwej 50% ”owierzchni terenu elemen-

tarnego, ”ojedynczej dziaJki budowlanej lub innej jednostki bilansowej okre`lonej w ustaleniach 
szczegóJowych ”lanu, z wyJączeniem terenów ”rzeznaczonych ”od drogi ”ubliczne lub inwynieryj-

ne urządzenia sieciowe, 
b) ksztaJtowania zabudowy w s”osób utrudniający swobodny ”rze”Jyw mas powietrza i przecinają-

cy ciągJo`ć korytarzy ekologicznych; 
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3) do”uszcza się ”omniejszenie istniejącej ”owierzchni terenu biologicznie czynnego na zabudowanej 
dziaJce, której ”owierzchnia terenu biologicznie czynnego jest mniejsza od okre`lonej w ustaleniach 
szczegóJowych ”lanu: 
a) w przypadku zmiany zagos”odarowania dziaJki związanej z ”o”rawą funkcjonowania budynku lub 

dziaJki, 
b) o maksymalnie 5% ”owierzchni dziaJki; 

4) zakazuje się zabudowy cieków naturalnych oraz zasy”ywania oczek wodnych i naturalnych dolin cieków; 
5) do”uszcza się regulację brzegów cieków w ramach naturalnego koryta oraz, o ile ustalenia szczegó-

Jowe nie stanowią inaczej, niezbędną kanalizację cieków związaną z realizacją ”rojektowanych dróg, 
ciągów ”ieszych i ”ieszo-rowerowych oraz ”arkingów; 

6) zakazuje się wycinki warto`ciowego drzewostanu oraz likwidacji innej zieleni stanowiącej element 

kom”ozycji zes”oJu zabudowy lub zes”oJu zieleni, z wyjątkiem: 

a) realizacji nowych i ”rzebudowy istniejących dróg i ulic ustalonych w ”lanie, 
b) cięć sanitarnych i ”ielęgnacyjnych, 
c) niezbędnej wycinki ”ojedynczych drzew związanej z realizacją obiektów budowlanych i sieci in-

wynieryjnych, 
d) wycinki drzew sJuwącej wyeks”onowaniu zabytków, 
e) wycinki do”uszczonej w ustaleniach szczegóJowych; 

7) na terenach naziemnych ”arkingów, zes”oJów garawowych oraz w sąsiedztwie tras komunikacyjnych 

nakazuje się wykonanie nasadzeL drzew i krzewów z gatunków od”ornych na zanieczyszczenia ”o-

wietrza; 

8) ”rzy realizacji nasadzeL drzew uzu”eJniających istniejące sz”alery nakazuje się zastosowanie rodzi-

mych gatunków takich jak: dąb, grab, buk, klon, kasztanowiec, jesion, lipa; 

9) wszelkie uciąwliwo`ci wynikające z lokalizacji inwestycji powinny zamykać się w granicach dziaJki bu-

dowlanej; 

10) realizację lokalu mieszkalnego w granicach dziaJki budowlanej ”rzeznaczonej dla zabudowy usJugowej 

do”uszcza się wyJącznie na obszarach, gdzie ”rze”isy szczególne umowliwiają sytuowanie ”omiesz-

czeL ”rzeznaczonych na staJy ”obyt ludzi; 
11) przy lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej wzdJuw ulic nakazuje się stosowanie rozwiązaL archi-

tektonicznych, konstrukcyjnych lub odpowiednie zagos”odarowanie terenu (ekrany akustyczne, zieleL 
urządzona w formie zimozielonych, li`ciastych krzewów ”Jowących, ”nączy i zieleni wysokiej, od”or-

nej na zanieczyszczenia) obniwających uciąwliwo`ć tras komunikacyjnych do poziomu dopuszczonego 

w przepisach; 

12) wszystkie ustalenia ekologiczne obowiązują takwe w ”rzy”adku nowego zagos”odarowania tymcza-

sowego i lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych; 
13) tereny zieleni oraz zieleL towarzysząca, urządzone jako zagos”odarowanie tymczasowe mogą być li-

kwidowane w związku z realizacją zagos”odarowania zgodnego z planem. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) do”uszcza się zachowanie zabudowy i dotychczasowego uwytkowania terenu, niezgodnych z ustale-

niami planu, istniejących legalnie w dniu wej`cia w wycie niniejszego ”lanu: 
a) oraz remonty ka”italne i ”rzebudowę tych budynków bez ”rawa ”owiększania kubatury budyn-

ków i ilo`ci mieszkaL w ”rzy”adku budynków mieszkalnych, 

b) z wyjątkiem obiektów wskazanych do likwidacji w ustaleniach szczegóJowych, 

c) do czasu zmiany zagospodarowania i przeznaczenia terenu na zgodne z planem; 

2) ustala się strefę B ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów historycznej struktury ”rze-

strzennej, okre`loną na rysunku ”lanu, w obrębie której dominuje historyczne zagospodarowanie o lo-

kalnych warto`ciach kulturowych. W obrębie strefy obowiązują okre`lone ”lanem ustalenia mające na 
celu podtrzymanie istniejącej kompozycji przestrzennej, zabudowy i innych elementów historycznego 
zagospodarowania; 

3) ustala się strefę K ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego okre`loną na rysunku ”lanu, 
w obrębie której obowiązuje ochrona krajobrazu związanego z historycznym ukJadem przestrzennym 

i podtrzymanie istniejącej kompozycji krajobrazowej; 

4) ustala się ochronę zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wskazanych w ustaleniach 
szczegóJowych i okre`lonych na rysunku ”lanu, dla których obowiązuje: 
a) nakaz, w przypadku wyburzenia, odtworzenia obiektu w pierwotnej lokalizacji, 
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b) nakaz, w ”rzy”adku konieczno`ci rozbiórki, wykonania inwentaryzacji ”omiarowej oraz fotogra-

ficznej obiektu i przekazanie wykonanej dokumentacji organowi dsŁ ochrony zabytków, 
c) nakaz zastosowania jednolitej kolorystyki caJej elewacji eks”onowanej od strony drogi publicznej, 

d) nakaz zastosowania jednakowego koloru stolarki okiennej w caJym budynku, 

e) w przypadku dopuszczenia mowliwo`ci zewnętrznego ocie”lania budynku, zasada caJo`ciowego 
ocie”lenia obiektu, jednakową grubo`cią stosowanego materiaJu dla ”oszczególnych elewacji; 

5) ”rzy rozbudowie zabytków nalewy czytelnie wyrównić gabaryty i formę historycznej czę`ci zabudowy; 

6) do”uszcza się wysunięcia ”oza nie”rzekraczalne linie zabudowy: 
a) oka”ów i gzymsów na wysoko`ci ”owywej ”arteru: maksymalnie do 0,8 m, 

b) balkonów, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych, ”ochylni, ram”, ”rzedsionków, daszków nad 
wej`ciami: maksymalnie do 1,5 m, 

c) innych elementów ”rogramu architektonicznego (studzienek do`wietlających ”iwnice oraz ele-

mentów ws”artych na sJu”ach): maksymalnie do 0,8 m, 

d) innych obiektów wskazanych w ustaleniach szczegóJowych; 
7) do”uszcza się zachowanie, ”rzebudowę i odbudowę zewnętrznych schodów budynków, znajdujących 

się ”oza nie”rzekraczalną linią zabudowy, z jednoczesnym zakazem wydJuwania ich biegów; 
8) na terenach przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na jednej dziaJce budowla-

nej do”uszcza się lokalizację wyJącznie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z prze-

znaczonymi na potrzeby mieszkaLców budynkami garawowymi i gospodarczymi; 

9) na terenach przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usJug: 

a) zakazuje się, o ile ustalenia szczegóJowe nie stanowią inaczej, rozbudowy zwiększającej ”o-

wierzchnię uwytkową istniejących wolno stojących obiektów usJugowych, 
b) maksymalna ”owierzchnia uwytkowa lokali handlowych: 50 m2; 

10) nakazuje się realizację odrębnych wej`ć do lokali usJugowych wbudowanych w nowo realizowane 
budynki mieszkalne wielorodzinne; 

11) lokalizację obiektów maJej architektury oraz innych obiektów stanowiących wy”osawenie obszarów 
zainwestowania miejskiego np. kioskowiaty i wiaty przystankowe, budki telefoniczne, lampy, trady-

cyjne sJu”y ogJoszeniowe warunkuje się: 
a) dostosowaniem do istniejącego krajobrazu i otaczającej zabudowy, 
b) brakiem kolizji z sieciami i urządzeniami podziemnymi, 

c) nie powodowaniem ograniczeL dla komunikacji koJowej, rowerowej i ”ieszej, w tym dla umiesz-

czania znaków i sygnaJów drogowych; 
12) maksymalna wysoko`ć budynków garawowych, gos”odarczych w zabudowie mieszkaniowej jednoro-

dzinnej oraz budynków technicznych ”rzeznaczonych dla inwynieryjnych urządzeL sieciowych: jedna 
kondygnacja nadziemna, nie więcej niw 5 m, chyba we ustalenia szczegóJowe stanowią inaczej; 

13) w zabudowie mieszkaniowej bliuniaczej i szeregowej ustala się jednakowy kąt nachylenia gJównych 
”oJaci dachowych dla wszystkich segmentów; 

14) na terenach zabudowy jednorodzinnej bliuniaczej i szeregowej, w obszarze wyznaczonym przez linie 

zabudowy, do”uszcza się lokalizację budynków na granicach dziaJek; 
15) ogrodzenia od strony dróg ”ublicznych, wyznaczonych ciągów ”ieszych i ”ieszo-rowerowych, realizu-

je się wyJącznie awurowe, o maksymalnej wysoko`ci 1,60 m, z wyjątkiem: 

a) do”uszczonych w ustaleniach szczegóJowych ”lanu, 
b) ogrodzeL stanowiących jednocze`nie konstrukcje o”orowe; 

16) obiekty gos”odarcze n”Ł `mietniki i urządzenia techniczne lokalizowane od strony wglądu z ”rzestrze-

ni ”ublicznej wbudowuje się w budynki, wkom”onowuje w ogrodzenia lub osJania ”nączami bądu wy-

wo”Jotami; 

17) zakazuje się umieszczania instalacji i urządzeL technicznych na elewacjach budynków od strony dróg 
publicznych; zakaz nie dotyczy rur spustowych, instalacji odgromowych oraz kanaJów wentylacji me-

chanicznej, waluzji, wlotów i wylotów wentylacji mechanicznej nie wystającej ”oza lica budynków; 
18) do”uszcza się lokalizację reklam za wyjątkiem: 

a) reklam wolno stojących i wbudowanych w strefach ochrony konserwatorskiej B i K, 
b) reklam wbudowanych na zabytkach, 

c) reklam wolno stojących ”rzesJaniających zabytki oraz widok na teren P.Z.2019.ZP/WS/E, 

d) reklam wolno stojących w ”asach zieleni urządzonej w formie sz”alerów drzew w liniach rozgra-

niczających ulic, 
e) w miejscach, w których reklamy wolno stojące i wbudowane, emitujące ”ulsujące `wiatJo mogą 

zakJócać warunki mieszkaniowe, 
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f) reklam wolno stojących na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

g) reklam na zamknięciach kompozycyjnych ustalonych planem oraz w promieniu 15 m od zamknięć 
kompozycyjnych, 

h) reklam zakazanych w ustaleniach szczegóJowych; 
19) zakazuje się lokalizacji nowych i ”rzedJuwania lokalizacji istniejących reklam wbudowanych na elewa-

cjach z cegJy i z kamienia naturalnego, a takwe na innych elewacjach budynków w s”osób zmieniają-
cy lub zakrywający istotne elementy wystroju architektonicznego, np.: obramowania portali i okien, 

balustrady, gzymsy i zwieLczenia, ”Jycizny i kom”ozycje sztukatorskie, ”oJacie dachowe it”Ł; 
20) lokalizację reklam w pasie drogowym do”uszcza się wyJącznie ”oza: 

a) pasem rozdzielającym jezdnie, 

b) pasami zieleni urządzonej w formie sz”alerów drzew; 
21) w granicach dziaJki budowlanej nowych obiektów uwyteczno`ci ”ublicznej realizuje się, od”owiednie 

do rodzaju obiektu i s”osobu zagos”odarowania terenu, rozwiązania ”rzestrzenne wynikające z ”rze-

”isów obrony cywilnej; 
22) okre`loną w ”lanie wysoko`ć zabudowy mierzy się, o ile ustalenia szczegóJowe nie stanowią inaczej, 

od poziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu do budynku (z wyJączeniem wej`ć do ”omiesz-

czeL technicznych), do najwywszego ”unktu ”rzekrycia dachu (z wyJączeniem urządzeL technicznych 
takich jak: maszynownie duwigów, stacje telefonii, wyj`cia na dach w budynkach mieszkaniowych 

wielorodzinnych i usJugowych); 
23) w terenach ”rzeznaczonych ”od drogi zakazuje się lokalizacji nowych i ”rzedJuwania lokalizacji istnie-

jących, tymczasowych obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”rzekraczającej 25 m2; 

24) na terenach zabudowy mieszkaniowej zakazuje się ”rzedJuwania lokalizacji i sytuowania nowych, tym-

czasowych obiektów usJugowych; 
25) na terenach, na których nie ustalono zakazu lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych lub 

nowego zagospodarowania tymczasowego, lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych lub 
nowego zagospodarowania tymczasowego do”uszcza się ”o Jącznym s”eJnieniu wymogów: 
a) dostosowania zagos”odarowania, a w szczególno`ci standardu wykonania (rodzaj materiaJów 

elewacyjnych) obiektów tymczasowych, do krajobrazu i otaczającej zabudowy, 

b) nie ”owodowania ograniczeL dla komunikacji koJowej, rowerowej i ”ieszej oraz dla ”rze”rowa-

dzenia sieci inwynieryjnych, 

c) mowliwo`cią likwidacji i do”rowadzenia terenu do stanu ”ierwotnego lub mowliwo`cią wykorzy-

stania zagospodarowania tymczasowego do celów zgodnych z ”lanem; 

26) ustalenia ogólne i szczegóJowe, dotyczące kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania 

terenu, obowiązują takwe w ”rzy”adku lokalizowania zabudowy tymczasowej lub nowego zagospoda-

rowania tymczasowego, chyba we ustalenia szczegóJowe stanowią inaczej; 
27) zakazuje się ”rzedJuwania lokalizacji istniejących i sytuowania nowych garawy blaszanych w odlegJo`ci 

mniejszej niw 15 m od linii rozgraniczających drogi ”ubliczne; 
28) ograniczenia w zagospodarowaniu tymczasowym nie dotyczą za”leczy budowlanych; 

29) nowe i ”rzeksztaJcane obiekty realizuje się zgodnie z wymogami harmonijnej sylwety, panoramy lub 

pierzei; 

30) niezabudowana czę`ć dziaJki zabudowy jednorodzinnej, wolna od drzew i sieci ”odziemnych stanowi 

rezerwację ”od budownictwo ochronne; 

31) tereny zieleni oraz zieleL towarzysząca, urządzone jako zagos”odarowanie tymczasowe mogą być li-
kwidowane w związku z realizacją zagos”odarowania zgodnego z planem. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) ”rzebieg linii dla celów o”racowaL geodezyjnych okre`la się ”o”rzez odczyt graficzny osi linii z rysun-

ku planu; 

2) do”uszcza się odstę”stwo o +5ł-5 sto”ni od ustalonego kąta nachylenia granic nowo wydzielanych 

dziaJek budowlanych w stosunku do linii rozgraniczających drogi; 
3) zakazuje się dokonywania ”odziaJów i wydzielania nowych dziaJek gruntu wynikających z ”otrzeb: 

a) istniejącego zagos”odarowania tymczasowego, 

b) nowego zagospodarowania tymczasowego, 

c) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych; 
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4) minimalną szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki budowlanej, okre`loną w ustaleniach szczegóJowych, 

ustala się wyJącznie dla dziaJek budowlanych bez”o`rednio ”rzylegających do dróg ”ublicznych i we-

wnętrznych ustalonych w ”lanie; w ”rzy”adku dziaJki ”rzylegającej do kilku ulic lub dróg wewnętrz-
nych ustalenie dotyczy frontu ”rzy ulicy lub drodze wskazanej w ustaleniach szczegóJowych albo w 
przypadku braku wskazania, co najmniej jednego frontu; 

5) do”uszcza się Jączenie dziaJek ”oJowonych w obszarze jednego terenu elementarnego w celu zwięk-

szenia ich powierzchni lub umowliwienia dokonania nowego ”odziaJu zgodnego z ustaleniami szczegó-
Jowymi planu, w tym podziaJów ”o granicach terenów elementarnych lub wydzieleL wewnętrznych; 

6) ”owierzchnie dziaJek okre`lone w ustaleniach szczegóJowych w terenach ”rzeznaczonych dla zabu-

dowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usJug nie dotyczą dziaJek dla inwynieryjnych urządzeL siecio-

wych, chyba we ustalenia szczegóJowe stanowią inaczej; 
7) oznaczone na rysunku ”lanu granice terenów elementarnych wyznaczają granice ”odziaJów ”arcela-

cyjnych. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJugę komunikacyjną obszaru objętego planem ustala się z istniejących i ”rojektowanych dróg ”u-

blicznych i wewnętrznych ”oJączonych z ukJadem komunikacyjnym miasta; 

2) ”owiązania ukJadu komunikacyjnego obszarów objętych ”lanem z ukJadem zewnętrznym za”ewniać 
będą gJównie ulice: 
a) Obotrycka, ”rzebiegająca ”oza obszarem ”lanu wzdJuw jego wschodniej granicyŁ źa”ewnia ”oJą-

czenie terenu objętego ”lanem z ulicami ukJadu ”odstawowego miasta, 

b) ciąg ulic Bandurskiego i Rostocka, ”rzebiegający ”oza obszarem ”lanu wzdJuw jego zachodniej 
granicy. Zapewniający ”oJączenie terenu objętego ”lanem z ulicami ukJadu ”odstawowego miasta, 

c) Krucza ”rzebiegająca ”oza obszarem ”lanu wzdJuw jego ”óJnocno - wschodniej granicy, zapewnia-

jąca obsJugę komunikacyjną terenu objętego ”lanem w osi wschód - zachód, 
d) projektowany odcinek ulicy (zbiorczej) WkrzaLskiej ”rzebiegający ”oza obszarem ”lanu, wzdJuw 

”óJnocno - zachodniej granicy; 

3) realizację kawdego nowego obiektu budowlanego, warunkuje się umieszczeniem na terenie przedsię-
wzięcia, o ile ustalenia szczegóJowe ”lanu nie stanowią inaczej, od”owiedniej dla jego ”rawidJowego 
funkcjonowania ilo`ci miejsc ”ostojowych, którą okre`la się na ”odstawie wymogów ustalonych 
w pkt 5-6; 

4) lokalizację, rozbudowę, ”rzebudowę, nadbudowę lub zmianę s”osobu uwytkowania obiektu istniejące-

go warunkuje się za”ewnieniem na terenie ”rzedsięwzięcia lub terenie wskazanym w ustaleniach pla-

nu, od”owiedniej ilo`ci miejsc postojowych, nie mniejszej niw ta, która wynika z ”rzyrostu ”otrzeb 
”arkingowych wywoJanych realizacją ”rzedsięwzięcia, a którą okre`la się na ”odstawie wymogów 
ustalonych w pkt 5-6; 

5) ustala się nastę”ujące wskauniki liczby miejsc postojowych do obliczania zapotrzebowania na miejsca 

postojowe dla samochodów osobowych: 
 

Lp. 
 

Obiekt lub teren 
 

Jednostka 
obliczeniowa 

Wskaanik iloWci 
miejsc 

parkingowych 
 2 3 4 

1. 
budynki mieszkalne jednorodzinne na 
działkach nie wiCkszych nic 200 m2 

1 mieszkanie 1 

2. 
budynki mieszkalne jednorodzinne na 
działkach wiCkszych nic 200 m2 

1 mieszkanie 2 

3. budynki mieszkalne wielorodzinne 1 mieszkanie 1 
4. mieszkania funkcyjne zwi>zane z usługami 1 mieszkanie 1 
5. hotele, pensjonaty, schroniska 10 łócek 3 
6. domy dziennego pobytu dla osób starszych 15 łócek 1 

7. 
obiekty handlowe o powierzchni 
sprzedacowej do 400 m2 

100 m2 pow. 
sprzedac. 

3 

8. 
obiekty ekspozycyjno – handlowe 100 m2 pow. 

ucytkowej 
2 
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Lp. 
 

Obiekt lub teren 
 

Jednostka 
obliczeniowa 

Wskaanik iloWci 
miejsc 

parkingowych 
 2 3 4 

9. 
restauracje, kawiarnie, inne (z wył>czeniem 
barów mlecznych i jadłodajni 
charytatywnych) 

10 miejsc 
konsump. 

3 
 

10. biura, urzCdy, banki 500 m2 pow. ucytk. 15 

11. 
przychodnie i gabinety lekarskie, kancelarie 
adwokackie, itp. 

1 gabinet 1 

12. 
koWcioły, kaplice 100 miejsc 

siedz>cych 
10 

13. 
kina, teatry 100 miejsc 

siedz>cych 
25 

14. 
obiekty muzealne i wystawowe 100 ucytkowników 

jednoczeWnie 
25 

15. obiekty oWwiaty 10 uczniów 1 

16. 
 
obiekty kultury, biblioteki 
 

20 ucytkowników 
korzystaj>cych 
jednoczeWnie 

1 

17. 
przedszkola, miejsca dziennego pobytu 
dzieci 

12 dzieci 1 

18. hurtownie, magazyny 10 zatrudnionych 5 
19. rzemiosło produkcyjne 10 zatrudnionych 3 

20. 
warsztaty pojazdów mechanicznych 1 stanow. 

naprawcze 
3 

21. 
stacje paliw (z wył>czeniem 
samoobsługowych stacji paliw) 

1 obiekt 5 

22. 
myjnie samochodowe 1 stanowisko do 

mycia 
2 

23.  
stadiony 100 miejsc 25 i 0.3 m.p. dla 

autokarów 

24. 
hale sportowe, boiska (bez miejsc dla 
widzów) 

50 m2 pow. 
hali/terenu 

1 

25. 
baseny pływackie, inne małe obiekty sportu i 
rekreacji (np. siłownie, fitness) 

10 korzystaj>cych 
jednoczeWnie 

1 

26. korty tenisowe 100 miejsc 25 
27. korty tenisowe (bez miejsc dla widzów) 1 kort 2 
28. ogrody działkowe 3 ogrody 1 
29. inne obiekty rekreacyjno - sportowe 5 ucytkowników 1 
30. inne usługi 100 m2 pow. ucytk. 2 

 

6) w ”rzy”adku, gdy wynik obliczeL liczby miejsc ”ostojowych nie jest liczbą caJkowitą, to wynik obli-
czeL liczby miejsc ”ostojowych zaokrągla się ”omijając koLcówki wyniku obliczeL niwsze lub równe 
0,5, za` koLcówki wywsze od 0,5 zaokrągla się w górę do liczby caJkowitej; 

7) wymogi okre`lone w pkt 3 i 4 nie obowiązują w ”rzy”adku eks”ozycji sezonowych towarów, rucho-

mych ”unktów s”rzedawy oraz ogródków sezonowych ”rzy lokalach gastronomicznych. 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) linie rozgraniczające ulic, dróg osiedlowych, ciągów ”ieszych, ciągów ”ieszo-rowerowych, ciągów 
pieszo-jezdnych, `ciewek rowerowych wyznaczają ”asy techniczne sieci inwynieryjnych, w których 
mogą być ”rowadzone sieci uzbrojenia terenu, chyba we ustalenia szczegóJowe stanowią inaczej; 

2) do”uszcza się rozbudowę i ”rzebudowę istniejącej oraz budowę nowej sieci uzbrojenia terenu wraz 

z realizacją niezbędnych inwynieryjnych urządzeL sieciowych obsJugujących do”uszczone ”lanem 

przeznaczenie terenu; 

3) zao”atrzenie w wodę ustala się z istniejącej i ”rojektowanej sieci wodociągowej o `rednicy 90-160 mm 

zasilanych z istniejących magistrali i gJównych rozdzielczych sieci wodociągowych o `rednicy 200-800 mm 

w ulicach: WkrzaLska, Bandurskiego, Krucza, Obotrycka; 
4) system wodociągowy nalewy realizować: 

a) z zapewnieniem funkcjonowania ”ublicznych urządzeL zao”atrzenia w wodę w warunkach s”e-

cjalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami obrony cywilnej, 

b) z uwzględnieniem wymaganego za”otrzebowania na wodę dla celów ”rzeciw”owarowych, zgod-

nie z obowiązującymi przepisami ”rzeciw”owarowymi; 

5) od”rowadzanie `cieków sanitarnych istniejącą i ”rojektowaną kanalizacją sanitarną o `rednicy 
0,2-0,3 m z czę`ci ”óJnocnej i zachodniej terenu o”racowania do istniejących kolektorów ogólno-

s”Jawnych i rozdzielczych o `rednicy 0,3-0,8 m w ulicach: Kruczej, SJowiczej, Kormoranów, Bandur-

skiego, WilczejŁ _cieki sanitarne ze wschodniej czę`ci terenu o”racowania od”rowadzane będą ”o-

przez system grawitacyjno-tJoczny i ”om”ownię `cieków do istniejącego kolektora ogólnos”Jawnego 
o `rednicy 0,5 m w ul. Oliwkowej; 

6) od”rowadzanie wód o”adowych istniejącą i ”rojektowaną kanalizacją deszczową i ogólnos”Jawną 
o `rednicy 0,3-0,5 m do istniejących i ”rojektowanych kolektorów deszczowych i ogólnos”Jawnych 
o `rednicy 0,5-1,20 m w ulicach: Krucza, Bandurskiego, Mewia, SJowicza, Obotrycka, Wilcza i Axentowi-

cza oraz do istniejącego Brodowskiego PotokuŁ Projektowany kolektor deszczowy w ul. Axentowicza wy-

”osawyć w ”odczyszczanie wód o”adowych ”rzed zrzutem do projektowanego zbiornika retencyjnego 

i cieku Brodowski Potok; 

7) zao”atrzenie w gaz z istniejącej i ”rojektowanej sieci gazowej niskiego ci`nienia o `rednicy 32-225 

mm w ulicach: Bandurskiego, Obotrycka, Krucza oraz z sieci gazowej `redniego ci`nienia o `rednicy 
25-125 mm poza obszarem planu; 

8) zao”atrzenie w cie”Jo ustala się z istniejącej i ”rojektowanej sieci cie”lnej zasilanej ”o”rzez sieci 
i magistrale o `rednicy 2x150-2x250 mm w ulicach: Bandurskiego, Kormoranów, Krucza oraz ”o-

”rzez lokalne i indywidualne uródJa cie”Ja; 
9) zao”atrzenie w cie”Jo ustala się z indywidualnych i lokalnych uródeJ cie”Ja wykorzystujących: nisko-

emisyjne instalacje grzewcze na ”aliwo staJe, gaz, olej o”aJowy, energię elektryczną lub odnawialne 
uródJa energii jak: kolektory sJoneczne, ”ompy cieplne itp. o parametrach emisji zanieczyszczeL s”eJ-
niających warunki ochrony `rodowiska lub w dostosowaniu do warunków geologicznych, zgodnie 

z przepisami prawa geologicznego i górniczego; 
10) zakazuje się instalowania lokalnych systemów grzewczych na ”aliwa staJe w obiektach nowych 

i poddawanych przebudowie; ustalenie nie dotyczy instalowania kominków stanowiących uzu”eJnia-

jące uródJo cie”Ja; 
11) zasilanie w energię elektryczną z istniejących i ”rojektowanych elektroenergetycznych linii kablowych 

15 kV ”o”rzez istniejące i ”rojektowane stacje transformatorowe 15/0,4 kV; 

12) nowe sieci inwynieryjne oraz sieci istniejące, ”rzeznaczone do ”rzebudowy, nalewy ”rowadzić jako 

podziemne; 

13) obsJuga telekomunikacyjna z istniejących i ”rojektowanych linii rozdzielczych; 

14) ”rzewiduje się czasowe gromadzenie od”adów staJych w ”ojemnikach ustawionych na ”oszczegól-

nych ”osesjach a nastę”nie wywowenie ich na skJadowisko od”adów staJych; 
15) s”osób gromadzenia od”adów winien za”ewnić mowliwo`ć ich selektywnej zbiórki; 
16) w liniach rozgraniczających ulic i ”laców do”uszcza się ustawienie ”ojemników sJuwących gromadze-

niu od”adów ”rzeznaczonych do odzysku; 
17) do”uszcza się lokalizacje inwynieryjnych urządzeL sieciowych obsJugujących ustalone w ”lanie funkcje; 

18) ustala się minimalne `rednice sieci rozdzielczych uzbrojenia terenu: gazowa 25 mm, wodociągowa 80 
mm, kanalizacja `ciekowa 0,2 m, kanalizacja deszczowa 0,3 m; 

19) dla istniejącej infrastruktury technicznej do”uszcza się zmianę ”rzekrojów oraz zmianę ”rzebiegów w 
granicach wydzielonych terenów elementarnych, o ile ustalenia szczegóJowe nie stanowią inaczejŁ 
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RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe dla terenów elementarnych 

§ 7. Teren elementarny P.Z.2001.KR. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: `ciewka rowerowa; 
2) inwestycja celu publicznego. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej, stanowiącej element kom”ozycji wzdJuw 
`ciewki rowerowej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) ustala się ochronę niezakJóconego widoku na dolinę rzeki Odry i Jezioro Śąbie, z ”unktu widokowe-

go, oznaczonego na rysunku planu; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni; 

3) zakazuje się nasadzeL drzew i wysokich krzewówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJki ”od 
`ciewkę rowerową; 

2) szeroko`ć ciągu rowerowego w liniach rozgraniczających: 4 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) ustala się dostę” ogólnyŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

szeroko`ć `ciewki rowerowej: 2 m. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejąca sieć cie”lna ø 315 mm i ø 200 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) istniejący kolektor deszczowy ø 0,6 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwida-

cji oraz budowy kolektora w nowej lokalizacji; 

3) dopuszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnychŁ 

§ 8. Teren elementarny P.Z.2002.MW,U/E. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usJug, stacje transformatorowe; 

2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1 z dopuszczeniem jednego obiektu handlu w terenie 1.U, 

oznaczonym na rysunku ”lanu, o ”owierzchni s”rzedawy do 400 m2; 

3) do”uszcza się lokalizację stacji telefonii i zes”oJów antenowych na dachach budynkówŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 40% dziaJki budowlanej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 

a) 50% dziaJki budowlanej w terenie 1.U, 

b) 40% dziaJki budowlanej, z wyjątkiem terenu 1.U; 

3) nie”rzekraczalne linie zabudowy nie ograniczają usytuowania zej`ć i zjazdów do garawy ”odziemnych; 

4) wysoko`ć zabudowy: 
a) maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne w terenie 1ŁU, nie więcej niw 83 m n.p.m., 

b) od 2 do 5 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 18,5 m, z wyjątkiem terenu 1.U; 

5) budynki kryte dachami ”Jaskimi; 

6) do”uszczalna lokalizacja usJug: 
a) w budynkach mieszkalnych, nie wywej niw do ”ierwszej kondygnacji nadziemnej wJącznie, 
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b) w obiektach dobudowanych do budynków mieszkalnych, 

c) w terenie 1.U, oznaczonym na rysunku planu; 

7) zakazuje się: 

a) nadbudowy istniejących budynków mieszkalnych, 

b) lokalizacji garawy naziemnych, z wyjątkiem jednego obiektu wielostanowiskowego w terenie 1.U, 

na minimum 30 stanowisk, 

c) lokalizacji reklam wolno stojących, 

d) lokalizacji wolno stojących stacji transformatorowych, 

e) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, 
f) nowego zagospodarowania tymczasowego; 

8) nakazuje się ”rzesJanianie ”nączami lub krzewami ozdobnymi ”eJnych `cian, ”oJowonych w odlegJo`ci 
do 10 m od linii rozgraniczającej drogi ”ublicznej - minimalnie do wysoko`ci 2 m ponad poziom terenu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanych, z wyjątkiem: 

a) wydzielenia i parcelacji terenu 1.U, 

b) dziaJek dla inwynieryjnych urządzeL sieciowych; 
2) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej 1500 m2; 

3) ustala się kąt nachylenia granic dziaJek budowlanych w stosunku do linii rozgraniczających drogi ”u-

bliczne zawarty w przedziale od 85° do 95°; 

4) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej od strony dróg ”ublicznych ”rzylegJych do terenu od 
strony zachodniej i ”óJnocno-wschodniej: 25 m. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2107ŁKŚŁL, PŁźŁ2108ŁKŚŁL; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia 

w terenach: P.Z.2107.KD.L, P.Z.2108.KD.L, P.Z.2185.KD.L, ulicy Kruczej oraz projektowanych ulic 

poJowonych ”oza granicami planu; 

2) istniejące sieci: wodociągowa ø 110 mm, cieplna 2 x ø 200 mm, elektroenergetyczna 15 kV i 0,4 kV 

- z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji i budowy sieci w nowej lokalizacji; 

4) istniejące stacje transformatorowe 15/0,4 kV zasilane liniami kablowymi 15 kV - z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy w nowej lokalizacji; 

5) do”uszcza się lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowejŁ 

§ 9. Teren elementarny P.Z.2003.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 40% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) obowiązująca linia zabudowy oznaczona na rysunku ”lanu; 
3) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 35% dziaJki budowlanej; 
4) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 

5) forma budynków mieszkalnych: wolno stojące, bliuniacze; 
6) wysoko`ć budynków mieszkalnych: od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 12,5 m; 
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7) budynki mieszkalne kryte dachami minimum dwuspadowymi o s”adku gJównych ”oJaci dachowych 
od 35° do 45°; 

8) zakazuje się nowego zagos”odarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanych, z wyjątkiem ”odziaJu dziaJki nr 8 z obrębu 
3049 i ”rzeznaczenia wydzielonych czę`ci na ”owiększenie zabudowanych nieruchomo`ci ”rzyle-

gJych do terenu PŁźŁ2114ŁKŚŁŚ; 
2) ”oJowenie nowych granic dziaJek wyznacza się: 

a) ”od kątem 85°-95° w stosunku do osi ulicy Kruczej, 

b) na ”rzedJuweniu granic zabudowanych dziaJekŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁź2107ŁKŚŁL, PŁźŁ2114ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2112ŁKŚ.D; 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące sieci uzbrojenia w terenach: 
P.Z.2001.KR, P.Z.2107.KD.L, P.Z.2112.KD.D, P.Z.2114.KD.D; 

2) istniejące sieci: gazowa ø 150 mm, cieplna 2 x ø 200/315 mm i elektroenergetyczna 15 kV - z do-

puszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji lub ”rzeJowenia 
w teren P.Z.2107.KD.L; 

3) istniejący kolektor deszczowy ø 0,6 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy w nowej lokalizacji. 

§ 10. Teren elementarny P.Z.2004.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 40% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 40% dziaJki budowlanej; 
3) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 

4) forma budynków: wolno stojące, bliuniacze; 
5) wysoko`ć budynków mieszkalnych: do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 12,5 m; 

6) budynki mieszkalne kryte dachami minimum dwuspadowymi o s”adku gJównych ”oJaci dachowych 

od 40° do 45°. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanychŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2107ŁKŚŁL, PŁźŁ2114ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2113ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2151ŁKŚW; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące sieci uzbrojenia w terenach: 
P.Z.2107.KD.L, P.Z.2113.KD.D, P.Z.2114.KD.D, P.Z.2151.KDW; 

2) istniejąca sieć gazowa ø 150 mm, telekomunikacyjna i elektroenergetyczna 15 kV - z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji w terenach: P.Z.2107.KD.L, 

P.Z.2114.KD.D, P.Z.2151.KDW. 
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§ 11. Teren elementarny P.Z.2005.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 40% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 40% dziaJki budowlanej; 
3) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 

4) forma budynków: wolno stojące, bliuniacze; 
5) wysoko`ć budynków mieszkalnych: do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 12,5 m; 

6) budynki mieszkalne kryte dachami minimum dwuspadowymi o s”adku gJównych ”oJaci dachowych 
od 40° do 45°; 

7) zakazuje się nadbudowy budynków wysuniętych ”rzed linię zabudowyŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanychŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2107ŁKŚŁL, PŁźŁ2112ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2113ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2114ŁKŚŁŚ; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące sieci uzbrojenia w terenach: 

P.Z.2107.KD.L, P.Z.2112.KD.D, P.Z.2113.KD.D, P.Z.2114.KD.D; 

2) istniejące sieci: wodociągowa ø 150 mm, gazowa ø 125 mm i ø 150 mm, elektroenergetyczna 

0,4 kV oraz kanalizacja sanitarna ø 0,3 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 

budowy sieci w nowej lokalizacji w terenach: P.Z.2107.KD.L, P.Z.2112.KD.D, P.Z.2113.KD.D, 

P.Z.2114.KD.D. 

§ 12. Teren elementarny P.Z.2006.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 40% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
2) zakazuje się dziaJalno`ci ”owodującej destabilizację skar”Ł 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 40% dziaJki budowlanej; 
3) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 

4) forma budynków: wolno stojące, bliuniacze; 

5) wysoko`ć budynków mieszkalnych: do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 12,5 m; 

6) budynki mieszkalne kryte dachami minimum dwuspadowymi o s”adku gJównych ”oJaci dachowych 
od 40° do 45°; 

7) zakazuje się nadbudowy czę`ci budynków wysuniętych ”rzed linię zabudowyŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanychŁ 
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5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2108ŁKŚŁL, P.Z.2107.KD.L, P.Z.2112.KD.D; 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w 
terenach: P.Z.2107.KD.L, P.Z.2108.KD.L, P.Z.2112.KD.D, P.Z.2189.ZP; 

2) istniejące sieci: wodociągowa ø 100 mm, gazowa ø 125 mm i ø 150 mm, cieplna 2 x ø 150 mm  

i 2 x ø 200/315 mm, elektroenergetyczna 0,4 kV oraz kanalizacja deszczowa ø 0,3 m - z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji w terenach: P.Z.2107.KD.L, 

P.Z.2108.KD.L, P.Z.2112.KD.D. 

§ 13. Teren elementarny P.Z.2007.U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa; 
2) do”uszczalny zakres usJug: edukacja, kultura, w tym biblioteka ”ubliczna, o`wiata, gastronomia, ob-

sJuga firm i klientów, s”ort i rekreacja, administracja publiczna; 

3) zakazuje sie lokalizacji: warsztatów mechaniki ”ojazdowej, s”rzedawy ”aliw ”Jynnych i gazu ”Jynnego 

do ”ojazdów samochodowych; 

4) biblioteka ”ubliczna inwestycją celu ”ublicznego; 
5) w granicach dziaJki budowlanej dla zabudowy usJugowej do”uszcza się realizację jednego lokalu 

mieszkalnego stanowiącego mieszkanie funkcyjne; 

6) czę`ć terenu ”rzeznaczona ”od budownictwo ochronne na wy”adek stanu zagrowenia ”aLstwa lub 
wojny, oznaczona na rysunku planu. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 40% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
2) nakazuje się rekultywację gruntu z wykorzystaniem urodzajnej gleby uzyskanej w trakcie prowadzenia 

prac ziemnych. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) ustala się ochronę niezakJóconego widoku na dolinę rzeki Odry i Jezioro Śąbie, z ”unktu widokowe-

go, oznaczonego na rysunku planu; 

2) ustala się zamknięcia kompozycyjne obiektami budowlanymi, oznaczone na rysunku planu; 

3) nie”rzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 

a) 40% dziaJki budowlanej, 
b) pojedynczego budynku: 200 m2; 

5) obowiązuje ty” zabudowy o nastę”ujących cechach: 

a) budynki wolno stojące, 
b) wysoko`ć budynków od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 13 m, 

c) maksymalna dJugo`ć elewacji frontowej od strony ulicy Kruczej i od terenu PŁźŁ2108ŁKŚŁL: 15 m, 

d) elewacja frontowa od strony ulicy Kruczej bez zaJamaL ”Jaszczyzny ty”u tarasy, wykusze, galerie, 

e) budynki kryte dachami minimum dwuspadowymi, o s”adku gJównych ”oJaci dachowych od 30° 

do 40°; 

6) maksymalna wysoko`ć obiektów budowlanych w obszarze niezakJóconego widoku, oznaczonego na 

rysunku planu: 73 m n.p.m.; 

7) nie”rzekraczalne linie zabudowy nie ograniczają usytuowania ”odziemnych garawy, zej`ć i zjazdów do 
garawy ”odziemnych, siedzisk dla widzów na terenie s”ortu, w tym zadaszonych trybun oraz tymcza-

sowych zadaszeL nad naziemnymi urządzeniami sportu; 

8) na terenach naziemnych ”arkingów nasadzenia drzew wedJug wskaunika: 1 drzewo na 5 miejsc po-

stojowych; w przypadku realizacji mniejszej ilo`ci miejsc ”ostojowych niw 5 stanowisk, minimum 

2 drzewa; 

9) nakazuje się instalację jednej syreny alarmowej w terenie, zlokalizowanej na dachu budynku; 

10) ogrodzenia i ”rzegrodzenia terenu wyJącznie z elementów awurowych; 
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11) do”uszcza się realizację szaletów ”ublicznych; 
12) szalety ”ubliczne lokalizuje się wyJącznie: 

a) wbudowane w zabudowę usJugową lub 

b) podziemne; 

13) zakazuje się: 
a) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tymczasowe-

go, z wyjątkiem urządzeL s”ortu i rekreacji, 
b) lokalizacji podziemnych garawy, sieci inwynieryjnych oraz nasadzeL wysokiej zieleni na obszarze 

przeznaczonym ”od budownictwo ochronne, na wy”adek w”rowadzenia stanu zagrowenia bez-

”ieczeLstwa ”aLstwa lub wojny, 

c) zastosowania na elewacjach blachy falistej i trapezowej lub materiaJów blacho”odobnych, 
d) lokalizacji reklam. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów PŁźŁ2108ŁKŚŁL, PŁźŁ2112ŁKŚŁŚ; 
2) do”uszcza się jeden wjazd z ulicy Kruczej, ”o”rzez teren PŁźŁ2204ŁKR; 
3) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia 
w terenach P.Z.2108.KD.L, P.Z.2112.KD.D, P.Z.2204.KR; 

2) istniejąca sieć: cie”lna 2 x ø 200/315 mm oraz kanalizacja sanitarna ø 0,3 m i deszczowa ø 0,2 m - 

z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) istniejący kolektor deszczowy ø 0,6 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy w nowej lokalizacji; 

4) do”uszcza się lokalizację studni awaryjnej; 
5) do”uszcza się lokalizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV. 

§ 14. Teren elementarny P.Z.2008.MW/U/E. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usJugami, stacja transformatorowa; 

2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1; 

3) inwestycja celu publicznego: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 40% dziaJki budowlanej; 
2) nakazuje się rekultywację gruntu z wykorzystaniem urodzajnej gleby uzyskanej w trakcie prowadzenia 

prac ziemnych. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) ustala się ochronę niezakJóconego widoku na dolinę rzeki Odry i Jezioro Śąbie, z ”unktu widokowe-

go, oznaczonego na rysunku planu; 

2) ustala się zamknięcia kompozycyjne obiektami budowlanymi, oznaczone na rysunku planu; 

3) nie”rzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 

a) 40% dziaJki budowlanej, 
b) pojedynczego budynku: 200 m2; 

5) obowiązuje ty” zabudowy o nastę”ujących cechach: 
a) budynki wolno stojące, 
b) wysoko`ć budynków od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 13 m, 

c) maksymalna dJugo`ć elewacji frontowej: 15 m, 
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d) elewacja frontowa od strony ulicy Kruczej bez zaJamaL ”Jaszczyzny ty”u balkony, loggie, wykusze, 

galerie, 

e) budynki kryte dachami minimum dwuspadowymi, o s”adku gJównych ”oJaci dachowych od 30° 

do 40°; 

6) maksymalna wysoko`ć obiektów budowlanych w obszarze niezakJóconego widoku, oznaczonego na 

rysunku planu: 73 m n.p.m.; 

7) okna w dachach ”oJaciowe, z wyjątkiem wystawek nad pionami klatek schodowych; 

8) usJugi lokalizuje się: 
a) wyJącznie w budynkach mieszkalnych, nie wywej niw do ”ierwszej kondygnacji nadziemnej wJącznie, 

b) obowiązkowo w budynkach mieszkalnych realizowanych wzdJuw terenów: PŁźŁ2108ŁKŚŁL, 
P.Z.2206.KD.D, P.Z.2203.KR, na powierzchni minimum 80% pierwszej kondygnacji nadziemnej; 

9) na terenach naziemnych ”arkingów nasadzenia drzew wedJug wskaunika: 1 drzewo na 5 miejsc po-

stojowych; 

10) zakazuje się lokalizacji garawy naziemnych, z wyjątkiem garawy: 
a) wbudowanych w skarpy, 

b) budowanych w zes”oJach o minimalnej ilo`ci 5 boksów garawowych, ”od warunkiem uwytkowego 
wykorzystania dachów garawy, 

c) budowanych w zes”oJach dobudowanych do budynku mieszkalnego, pod warunkiem uwytkowe-

go wykorzystania dachów garawy; 
11) zakazuje się lokalizacji: 

a) wolno stojących budynków gos”odarczych, 
b) wolno stojących stacji transformatorowych, w terenie ”oJowonym w odlegJo`ci mniejszej niw 

30 m od dróg ”ublicznych i terenu PŁźŁ2203ŁKR, 
c) reklam od strony terenu P.Z.2108.KD.L i terenu P.Z.2203.KR, 

d) garawy naziemnych wzdJuw terenów: PŁźŁ2108ŁKŚŁL, PŁźŁ2206ŁKŚŁŚ, P.Z.2203.KR, 

e) tymczasowych obiektów budowlanych; 
12) zakazuje się nowego zagos”odarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się ”arcelacji terenu elementarnego. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2108ŁKŚŁL, PŁźŁ2129ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2206ŁKŚŁŚ; 
2) do”uszcza się jeden wjazd z ulicy Kruczej, ”o”rzez teren PŁźŁ2203ŁKR; 
3) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia 

w terenach: P.Z.2108.KD.L, P.Z.2129.KD.D, P.Z.2206.KD.D, P.Z.2203.KR; 

2) istniejące sieci: cie”lna 2 x ø 315/200 mm, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna - z dopuszcze-

niem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) projektowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV. 

§ 15. Teren elementarny P.Z.2009.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) ustala się ochronę zabytku, ujętego w gminnej ewidencji zabytków - budynek mieszkalny przy ulicy 

Kruczej 26, dla którego obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytu i formy dachu, z pokryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym 

oraz trójkątną wystawką, 
b) zakaz nadbudowy, 

c) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza, 
d) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych w elewacji frontowej oraz w ele-

wacjach bocznych, 

f) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

g) zachowanie oryginalnej formy stolarki o ukJadzie czterodzielnym, ze sJu”kiem i `lemieniem, 

h) zachowanie elementów kom”ozycji budynku: schodów zewnętrznych i gJównego wej`cia do bu-

dynku w elewacji ”oJudniowo-wschodniej, 

i) zachowanie elementów wystroju elewacji: o”asek okiennych, narownych ”ilastrów, gzymsów, 
j) zakaz ocie”lania budynku z zewnątrz; 

2) dla zabytku o którym mowa w ust. 3 pkt 1 do”uszcza się: 
a) rozbudowę i dobudowę do zabytku, od strony ogrodowej, 
b) nowe do`wietlenia ”oddasza w formie ”ojedynczych lukarn usytuowanych osiowo w dolnej ”oJaci 

dachu, o szeroko`ci nie większej niw otwory okienne usytuowane na niwszej kondygnacji; 
3) ustala się warunki rozbudowy zabytku i dobudowy do zabytku: 

a) wysoko`ć obiektu ”rzylegającego do zabytku, jedna kondygnacja nadziemna, 

b) górna krawędu stro”u lub oka” dachu obiektu ”rzylegającego do zabytku, na ”oziomie nie wyw-
szym niw linia oka”u dachu zabytku, 

c) wysoko`ć obiektu sytuowanego w odlegJo`ci co najmniej 2 m od zabytku nie mowe ”rzekraczać 
wysoko`ci obiektu objętego ochroną, 

d) kąt nachylenia gJównych ”oJaci dachu stromego identyczny jak w obiekcie chronionym; 

4) nie”rzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy: 35% dziaJki budowlanej; 
6) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 

7) forma budynków: wolno stojące, bliuniacze; 
8) wysoko`ć budynków mieszkalnych: od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 12,5 m - 

z zastrzeweniem ust. 3 pkt 3; 

9) budynki mieszkalne kryte dachami minimum dwuspadowymi o s”adku gJównych ”oJaci dachowych 
od 35° do 45°; 

10) zakazuje się zwiększania gabarytów czę`ci budynków wysuniętych ”rzed nie”rzekraczalną linię zabudowy. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanych, z wyjątkiem ”odziaJu dziaJki 92ł1 z obrębu 3095 

i ”rzeznaczenia wydzielonych czę`ci na ”owiększenie zabudowanych nieruchomo`ciŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2115ŁKD.D, P.Z.2111.KD.D, P.Z.2152.KDW, ulicy Kruczej; 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie 

`cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące sieci uzbrojenia w terenach: PŁźŁ2115ŁKŚŁŚ, 
P.Z.2152.KDW, P.Z.2202.KPR oraz ul. Kruczej; 

2) istniejąca kanalizacja deszczowa ø 0,3 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 

budowy sieci w nowej lokalizacji w terenie P.Z.2115.KD.D. 

§ 16. Teren elementarny P.Z.2010.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren czę`ciowo objęty strefą K ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego; 

2) ustala się ochronę zabytku, ujętego w gminnej ewidencji zabytków - budynek mieszkalny przy ulicy 

UJaLskiej 5, dla którego obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytu i formy dachu, z pokryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

b) zakaz nadbudowy, rozbudowy i dobudowy do zabytku, 

c) zachowanie elementów kom”ozycji budynku: narownego ryzalitu, wej`cia gJównego do budynku 
w formie murowanego przedsionka, 

d) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza, 
e) nowe do`wietlenia ”oddasza wyJącznie w formie okien ”oJaciowych, 
f) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych, z wyjątkiem elewacji zachodniej, 

g) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu; 

3) dla zabytku o którym mowa w ust. 3 pkt 2 do”uszcza się kontynuację ocie”lenia budynku z zewnątrz 
pod warunkiem odtworzenia elementów wystroju elewacji: wyrównionego cokoJu, o”asek okiennych 

i gzymsu koronującego narowny ryzalit; 

4) ustala się ochronę zabytku, ujętego w gminnej ewidencji zabytków - budynek mieszkalny przy ulicy 

Rówy Polnej 1, dla którego obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytu i formy dachu, z pokryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

b) zakaz nadbudowy, 

c) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza oraz realizacji nowych do`wietleL, 
d) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych w elewacji frontowej oraz 

w elewacjach bocznych, 

e) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

f) zachowanie oryginalnej formy stolarki ze sJu”kiem, `lemieniem i szczeblinami, 

g) zachowanie wej`cia gJównego w formie ”rzedsionka w ”óJnocnej elewacji budynku; 
5) ustala się ochronę zabytku, ujętego w gminnej ewidencji zabytków - budynek mieszkalny przy ulicy 

Rówy Polnej 2, dla którego obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytu i formy dachu, z pokryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

b) zakaz nadbudowy, 

c) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza, 
d) nowe do`wietlenia ”oddasza wyJącznie w tylnej elewacji budynku, 
e) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych w elewacji frontowej oraz 

w elewacjach bocznych, 

f) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu; 

6) dla zabytków o których mowa w ust. 3 pkt 4 i 5 do”uszcza się rozbudowę lub dobudowę do zabyt-

ków, od strony ogrodowej; 
7) ustala się ochronę zabytku, ujętego w gminnej ewidencji zabytków - budynek mieszkalny z budyn-

kiem gospodarczym ”rzy ulicy Kruczej 31, dla których obowiązuje: 

a) zachowanie gabarytów oraz formy dachów, z ”okryciem dachówką lub materiaJem dachówko”o-

dobnym, 

b) zakaz nadbudowy, 

c) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza oraz realizacji nowych do`wietleL, 
d) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych w elewacji frontowej, w elewa-

cjach bocznych oraz w poddaszu elewacji zachodniej, 

e) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu; 

8) dla zabytku o którym mowa w ust. 3 pkt 7 do”uszcza się rozbudowę lub dobudowę do zabytku; 

9) ustala się warunki rozbudowy oraz dobudowy do zabytków o których mowa w ust. 3 pkt 4, 5 i 7: 

a) wysoko`ć obiektu ”rzylegającego do zabytku, jedna kondygnacja nadziemna, 

b) górna krawędu stro”u lub oka” dachu obiektu ”rzylegającego do zabytku, na poziomie nie wyw-
szym niw linia oka”u dachu zabytku, 

c) górna krawędu stro”u lub oka” dachu obiektu sytuowanego ”omiędzy zabytkami Krucza 31, na 

poziomie nie wywszym niw linia oka”u dachu zabytkowego budynku gospodarczego, 
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d) wysoko`ć obiektu sytuowanego w odlegJo`ci co najmniej 2 m od zabytku nie mowe ”rzekraczać 
wysoko`ci obiektu objętego ochroną, 

e) kąt nachylenia gJównych ”oJaci dachu stromego identyczny jak w obiekcie chronionym; 

10) ustala się ochronę zabytku, ujętego w gminnej ewidencji zabytków - budynek mieszkalny przy ulicy 

Kruczej 29, dla którego obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytu i formy dachu, z pokryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

b) zakaz nadbudowy, rozbudowy i dobudowy do zabytku, 

c) zachowanie narownego ryzalitu, 
d) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza oraz realizacji nowych do`wietleL, 
e) zachowanie rozmieszczenia, wykroju oraz liczby otworów okiennych i drzwiowych w elewacji 

frontowej oraz w elewacjach bocznych, 

f) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

g) zachowanie oryginalnej formy stolarki ze szczeblinami, 

h) zachowanie ”oJowenia gJównego wej`cia na osi elewacji oraz dwubiegowych schodów zewnętrznych, 

i) zachowanie elementów wystroju elewacji: ryzalitu klatki schodowej na osi elewacji, boniowanego 

bocznego ryzalitu, o”asek okiennych, narownego boniowania, gzymsu koronującego centralny ryzalit, 

j) odtworzenie pierwotnej kom”ozycji elewacji, w ”rzy”adku rozbiórki dobudówek ”rzylegających 
do elewacji zachodniej, 

k) zakaz ocieplania budynku z zewnątrz; 
11) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

12) obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu; 
13) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 35% dziaJki budowlanej; 
14) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 

15) forma budynków: wolno stojące, bliuniacze; 
16) wysoko`ć budynków mieszkalnych: od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 12,5 m - 

z zastrzeweniem ust. 3 pkt 9; 

17) budynki kryte dachami stromymi lub ”Jaskimi - z zastrzeweniem ust. 3 pkt 18; 

18) budynki mieszkalne usytuowane na dziaJkach ”rzylegJych do ulicy Kruczej, kryte dachami minimum 

dwuspadowymi o s”adku gJównych ”oJaci dachowych od 35° do 45° - z zastrzeweniem ust. 3 pkt 9. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanych, z wyjątkiem ”odziaJu dziaJki nr 33 z obrębu 
3095; 

2) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej dla nowego budynku mieszkalnego: 390 m2; 

3) ”oJowenie granic dziaJek budowlanych wyznacza się ”od kątem 85°-95° w stosunku do osi ulicy Kruczej. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2116ŁKŚŁŚ, P.Z.2117.KD.D, P.Z.2152.KDW, ulicy Kruczej; 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia 
w terenach: P.Z.2115.KD.D, P.Z.2116.KD.D, P.Z.2117.KD.D, P.Z.2152.KDW oraz ul. Kruczej; 

2) istniejące sieci: elektroenergetyczna 0,4 kV i telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, roz-

budowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji w terenie P.Z.2117.KD.D i w ulicy Kruczej. 

§ 17. Teren elementarny P.Z.2011.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nie”rzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 30% dziaJki budowlanej; 
3) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 

4) forma budynków: wolno stojące; 
5) wysoko`ć budynków mieszkalnych: od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 12,5 m; 

6) budynki kryte dachami stromymi lub ”Jaskimi - z zastrzeweniem ust. 3 pkt 7; 

7) budynki mieszkalne usytuowane na dziaJkach ”rzylegJych do terenu PŁźŁ2111ŁKŚŁŚ, kryte dachami 

minimum dwuspadowymi o s”adku gJównych ”oJaci dachowych od 35° do 45°. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanychŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2115ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2129ŁKŚŁŚ; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia 

w terenach: P.Z.2115.KD.D, P.Z.2129.KD.D; 

2) istniejące sieci: gazowa ø 100 mm, ø 125 mm, ø 180 mm i elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszcze-

niem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji w terenie P.Z.2115.KD.D. 

§ 18. Teren elementarny P.Z.2012.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nie”rzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 40% dziaJki budowlanej; 
3) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 

4) forma budynków: wolno stojące; 
5) wysoko`ć budynków mieszkalnych: do 2 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 9,5 m; 

6) budynki kryte dachami stromymi lub ”Jaskimi; 

7) w pasie przebiegu sieci telekomunikacyjnej zakazuje się w”rowadzania nasadzeL drzew i krzewówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanych, z wyjątkiem ”odziaJu dziaJki nr 109ł5 z obrębu 
3095 i ”rzeznaczenia wydzielonych czę`ci na ”owiększenie zabudowanych nieruchomo`ciŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2115ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2129ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2128ŁKŚŁŚ; 
2) liczbę miejsc postojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

P.Z.2115.KD.D, P.Z.2128.KD.D, P.Z.2129.KD.D, P.Z.2019.ZP/WS/E; 
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2) istniejąca sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu ze sJuwebno-

`cią dostę”u oraz budowy sieci w nowej lokalizacji w terenach: P.Z.2115.KD.D, P.Z.2128.KD.D, 

P.Z.2129.KD.D. 

§ 19. Teren elementarny P.Z.2013.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 40% dziaJki budowlanej; 
3) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 

4) forma budynków: wolno stojące, bliuniacze; 
5) wysoko`ć budynków mieszkalnych: do 2 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 9,5 m; 

6) budynki kryte dachami stromymi lub ”Jaskimi. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanychŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2128ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2125ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2153ŁKŚW; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

P.Z.2125.KD.D, P.Z.2128.KD.D, P.Z.2153.KDW, P.Z.2177.KP, P.Z.2014.ZP, P.Z.2019.ZP/WS/E; 

2) istniejąca sieć elektroenergetyczna 0,4 kV oraz kanalizacja sanitarna ø 0,2 m i deszczowa ø 0,3 m - 

z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji. 

§ 20. Teren elementarny P.Z.2014.ZP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: zieleL urządzonaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 60% ”owierzchni terenu elementarnego. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się: 
a) lokalizacji obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów maJej architektury, 

b) lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów, 
c) lokalizacji reklam, 

d) zagos”odarowania terenu w s”osób mogący ”owodować uszkodzenia sieci inwynieryjnych, w tym 

dokonywania nasadzeL drzew i krzewów w ”asie ”rzebiegu sieci wodociągowej, gazowej, elek-

troenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

e) nowego zagospodarowania tymczasowego; 

2) do”uszcza się: 
a) lokalizację obiektów maJej architektury, 
b) lokalizację ”lacu zabaw dla dzieci, 
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c) zachowanie i budowę dojazdów i doj`ć do ”osesji Szczerkowa 9, 11, 
d) maksymalnie jeden dojazd do kawdej ”osesji; 

3) maksymalna szeroko`ć dojazdów do ”osesji: 3,5 m. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) do”uszcza się ”arcelację terenu elementarnego na ”rzedJuweniu istniejących wydzieleL geodezyjnych; 

2) ustala się dojazd do dziaJki nr 124 z obrębu 3095; 
3) ustala się dostę” do sieci inwynieryjnychŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2125ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2153ŁKŚWŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, energię elektryczną oraz od”rowadzanie wód o”adowych realizuje się w o”ar-

ciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: P.Z.2125.KD.D, P.Z.2153.KDW; 

2) istniejące sieci: wodociągowa ø 100 mm i ø 32 mm, gazowa ø 50-125 mm, elektroenergetyczna 

0,4 kV, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna ø 0,15-0,2 m i deszczowa 0,3 m - z dopusz-

czeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) projektowana kanalizacja deszczowa. 

§ 21. Teren elementarny P.Z.2015.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 35% dziaJki budowlanej; 
3) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 

4) forma budynków: wolno stojące; 
5) wysoko`ć budynków mieszkalnych: do 2 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 9,5 m; 

6) budynki kryte dachami stromymi lub ”Jaskimi. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanychŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2115ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2128ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2153ŁKŚW; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

P.Z.2115.KD.D, P.Z.2128.KD.D, P.Z.2153.KDW, P.Z.2177.KP; 

2) istniejąca sieć elektroenergetyczna 0,4 kV oraz kanalizacja sanitarna ø 0,2 m i kanalizacja deszczowa 

ø 0,3 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji 

w terenie P.Z.2128.KD.D. 

§ 22. Teren elementarny P.Z.2016.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 35% dziaJki budowlanej; 
3) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 

4) forma budynków: wolno stojące; 

5) wysoko`ć budynków mieszkalnych: do 2 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 9,5 m; 

6) budynki kryte dachami stromymi lub ”Jaskimi. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanychŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2115ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2125ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2153ŁKŚW; 
2) obsJuga ”osesji Szczerkowa 9 mowliwa jest z terenu P.Z.2125.KD.D poprzez teren 2014.ZP; 

3) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cieków 
i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

P.Z.2115.KD.D, P.Z.2125.KD.D, P.Z.2153.KDW, P.Z.2014.ZP. 

§ 23. Teren elementarny P.Z.2017.U,M. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa z do”uszczeniem lokali mieszkalnych; 

2) do”uszczalny zakres usJug: handel, gastronomia, turystyka, obsJuga klientów i firm; 

3) do”uszcza się realizację jednego lokalu mieszkalnego, stanowiącego mieszkanie funkcyjne. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą K ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego; 
2) ustala się ochronę niezakJóconego widoku z terenu PŁźŁ2115.KD.D na teren P.Z.2019.ZP/WS/E; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

4) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 35% dziaJki budowlanej; 
5) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne, nie więcej niw 12,5 m; 

6) obowiązuje dach stromy; 

7) lokal mieszkalny wbudowany w budynek usJug; 
8) ustala się ochronę budowli ochronnej - podziemnego ukrycia wolno stojącego na wy”adek stanu za-

growenia ”aLstwa lub wojny, oznaczonego na rysunku ”lanu; 
9) w obszarze niezakJóconego widoku, oznaczonym na rysunku ”lanu, nakazuje się wycinkę wysokich 

krzewów i drzew samosiewnych; 

10) oznakowanie ”rowadzonej dziaJalno`ci gos”odarczej w formie szyldów umieszczanych na elewacji 

frontowej, bez”o`rednio ”rzy wej`ciu do lokalu uwytkowego lub na ogrodzeniu, w przypadku gdy od-

legJo`ć elewacji frontowej od granicy dziaJki ”rzekracza 5 m; 

11) zakazuje się: 

a) nowych nasadzeL drzew i wysokich krzewów, 
b) w obszarze niezakJóconego widoku, oznaczonym na rysunku ”lanu, lokalizacji obiektów budow-

lanych o wysoko`ci większej niw 1 m, 

c) lokalizacji wolno stojących budynków garawowych lub gos”odarczych, 
d) dziaJalno`ci ”owodującej uszkodzenie konstrukcji ”odziemnego ukrycia, 
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e) zastosowania na elewacjach blachy falistej i trapezowej lub materiaJów blacho”odobnych, 
f) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: P.Z.2115.KD.D, P.Z.2125.KD.D, P.Z.2127.KD.D; 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

P.Z.2115.KD.D, P.Z.2116.KD.D, P.Z.2125.KD.D, P.Z.2127.KD.D; 

2) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji i budowy sieci kablowej w nowej lokalizacji. 

§ 24. Teren elementarny P.Z.2018.U,M. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) usJugi z do”uszczeniem lokali mieszkalnych, 

b) 1.MN,U, oznaczonego na rysunku planu, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszcze-

niem usJug; 
2) do”uszczalny zakres usJug: gastronomia, s”ort i rekreacja, kultura, o`wiata, ”unkt o”ieki nad dziećmi; 

3) w terenie zabudowy usJugowej do”uszcza się realizację jednego lokalu mieszkalnego w obiekcie usJu-

gowym, stanowiącego mieszkanie funkcyjne. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 

a) 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
b) 80% powierzchni terenu 2ŁU, oznaczonego na rysunku ”lanu lub wydzielonej czę`ci z tego terenu. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą K ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego; 
2) ustala się ochronę niezakJóconego widoku z terenu PŁźŁ2125ŁKŚŁŚ na teren PŁźŁ2019ŁźPłWSłś; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

4) powierzchnia zabudowy limitowana liniami zabudowy; 

5) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne, nie więcej niw 12,5 m; 

6) obowiązuje dach stromy; 

7) lokal mieszkalny wbudowany w budynek usJug; 
8) nawierzchnia stanowisk postojowych realizowana jako trawiasta, stabilizowana kratami trawnikowy-

mi, siatką ze sztucznego tworzywa lub awurowymi rastrami betonowymi; 

9) w ”asie terenu o szeroko`ci 25 m ”rzylegJym do terenu PŁźŁ2125ŁKŚŁŚ nakazuje się wycinkę wyso-

kich krzewów i drzew samosiewnych; 

10) obiekty maJej architektury i ogrodzenia realizowane z materiaJów naturalnych, bez zastosowania kolo-

rowych ”owJok malarskich; 

11) ustala się ochronę budowli ochronnej - podziemnego ukrycia wolno stojącego na wy”adek stanu za-

growenia ”aLstwa lub wojny, z wej`ciem zlokalizowanym ”rzy ulicy UJaLskiej 8; 
12) do”uszcza się realizację szaletów ”ublicznych; 
13) szalety publiczne lokalizuje się wyJącznie: 

a) wbudowane w zabudowę usJugową lub 

b) podziemne; 

14) zakazuje się: 
a) dziaJalno`ci ”owodującej uszkodzenie konstrukcji ”odziemnego ukrycia wolno stojącego, 
b) w terenie 2.U, lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów, w odlegJo`ci mniejszej niw 20 m 

od terenu P.Z.2125.KD.D, 
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c) w obszarze niezakJóconego widoku, oznaczonym na rysunku ”lanu, nowych nasadzeL drzew 

i wysokich krzewów, 
d) lokalizacji wolno stojących budynków garawowych lub gos”odarczych, 
e) zastosowania na elewacjach blachy falistej i trapezowej lub materiaJów blacho”odobnych, 
f) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, 

g) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) do”uszcza się wydzielenie trzech dziaJek budowlanych, w tym: 

a) maksymalnie dwóch dziaJek dla zabudowy usJugowej, 
b) jednej dziaJki bez mowliwo`ci zabudowy; 

2) minimalna ”owierzchnia dziaJki dla zabudowy usJugowej: 700 m2; 

3) ”oJowenie nowych granic dziaJek wyznacza się ”od kątem 75°-105° w stosunku do osi ”rzylegJego 
do frontu dziaJki ”asa drogowego; 

4) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki: 
a) od strony terenu P.Z.2127.KD.D: 14 m, 

b) od strony terenu P.Z.2125.KD.D: 7 m. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2125ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2127ŁKŚŁŚ, P.Z.2154.KDW, P.Z.2190.KPJ; 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

P.Z.2125.KD.D, P.Z.2127.KD.D, P.Z.2154.KDW, P.Z.2190.KPJ, P.Z.2019.ZP/WS/E; 

2) istniejące sieci: elektroenergetyczna 15 kV i 0,4 kV, kolektor deszczowy ø 1,0 m - z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci i kolektora w nowej lokalizacji; 

3) istniejący ”iaskownik - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy w nowej lo-

kalizacji; 

4) istniejący osadnik Imhoffa - do likwidacji; 

5) istniejący gazociąg ø 80 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy ga-

zociągu w nowej lokalizacji w terenie PŁźŁ2127ŁKŚŁŚ; 
6) istniejąca kanalizacja sanitarna ø 0,2 m - z dopuszczeniem likwidacji; 

7) projektowana kanalizacja sanitarna i deszczowa z wydzielonym pasem technicznym, oznaczonym na 

rysunku planu. 

§ 25. Teren elementarny P.Z.2019.ZP/WS/E. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) zieleL urządzona, ciek wodny, 
b) stacja transformatorowa w terenie 1Łś, okre`lonym na rysunku planu; 

2) czę`ć terenu ”rzeznaczona ”od budownictwo ochronne na wy”adek stanu zagrowenia ”aLstwa lub 
wojny, oznaczona na rysunku planu; 

3) inwestycja celu publicznego. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 75% ”owierzchni terenu elementarnego; 

3) do”uszcza się: 

a) maJą retencję wodną, 
b) niezbędną wycinkę drzew i krzewów, związaną z budową zbiornika retencyjnego i realizacją in-

frastruktury technicznej; 

4) zakazuje się: 

a) makroniwelacji terenu, 

b) realizacji nawierzchni nieprzepuszczalnych, 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 69 ｦ 12586 ｦ Poz. 1863 

 

c) dziaJalno`ci ”owodującej destabilizację skar”, 
d) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeweli zmiany te nie sJuwą ochronie ”rzyrody; 

5) ustala się ochronę drzew, oznaczonych na rysunku ”lanu, ”ro”onowanych do ochrony w formie po-

mników ”rzyrodyŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą K ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego; 

2) ustala się ochronę zieleni urządzonej, oznaczonej na rysunku ”lanu, dla której obowiązuje: 
a) zachowanie i uczytelnienie historycznej kompozycji zieleni - ukJadu kwater z alejowym obsadzeniem, 

b) utrzymanie skJadu gatunkowego drzew, 
c) wycinka wysokich krzewów i drzew samosiewnych zakJócających historyczną kom”ozycję zieleni, 

d) ekspozycja zachowanych elementów nagrobków, ”ochodzących s”rzed 1950 r., w formie po-

mnika, 

e) utrzymanie ”rzebiegu historycznych ciągów komunikacyjnych, 

f) wJączenie budowanych i ”rzebudowywanych rowów melioracyjnych, zbiorników wodnych i innych 

elementów związanych z systemem od”rowadzania wód o”adowych i maJej retencji wodnej, do 

ogólnej kompozycji i formy zagospodarowania terenu; 

3) zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych, z wyjątkiem: 

a) obiektów maJej architektury i ”omnika-lapidarium, 

b) kJadek ”ieszych i mostków nad ciekiem wodnym, 

c) konstrukcji o”orowych związanych z zabez”ieczeniem skarp, 

d) obiektów maJej retencji oraz innych obiektów inwynierskich związanych z obsJugą techniczną cieku, 

e) budynku stacji transformatorowej na terenie 1.E; 

4) ustala się ochronę niezakJóconego widoku z terenu PŁźŁ2125ŁKŚŁŚ na teren PŁźŁ2019ŁźPłWSłś; 

5) zakazuje się: 
a) lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów, 
b) przegradzania terenu, 

c) w ”asie o szeroko`ci 5,0 m wzdJuw linii brzegu cieku, zagos”odarowania terenu uniemowliwiają-
cego dostę” do cieku w celu jego konserwacji i eksploatacji, 

d) w obszarze niezakJóconego widoku, oznaczonego na rysunku ”lanu, nowych nasadzeL drzew 

i wysokich krzewów, 
e) lokalizacji podziemnych sieci inwynieryjnych na obszarze rezerwowanym pod budownictwo 

ochronne, wyznaczone na wy”adek w”rowadzenia stanu zagrowenia bez”ieczeLstwa ”aLstwa, 
f) realizacji sieci inwynieryjnych i innych elementów zagos”odarowania terenu w s”osób mogący 

”owodować uszkodzenia warto`ciowego drzewostanu, w tym drzew proponowanych do ochrony 

w formie pomników ”rzyrody, 

g) nowego zagospodarowania tymczasowego; 

6) ustala się budowę ciągów ”ieszych, oznaczonych na rysunku ”lanu w ”rzybliwonym przebiegu, sta-

nowiących ”rzedJuwenie ciągów ”ieszych wyznaczonych w terenie PŁźŁ2060ŁUSłKP,U; 

7) obiekty maJej architektury, w tym mostki i kJadki nad ciekiem wodnym, realizowane z materiaJów na-

turalnych, bez zastosowania kolorowych ”owJok malarskich; 

8) ustala się likwidację stacji transformatorowej, oznaczonej do likwidacji na rysunku planu; 

9) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu; 

10) maksymalna wysoko`ć stacji transformatorowej: 3,5 m; 

11) maksymalna powierzchnia zabudowy stacji transformatorowej: 25 m2; 

12) stacja transformatorowa kryta dachem o s”adku gJównych ”oJaci dachowych do 30°. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego, z wyjątkiem wydzielenia terenu 1.E dla stacji 

transformatorowej; 

2) ustala się dostę” ogólny do terenu, z wyjątkiem terenu 1.E. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2124ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2125ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2128ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2129ŁKŚŁŚ, 
P.Z.2130.KD.D. 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”adowych realizuje się 
w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: PŁźŁ2124ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2125ŁKŚŁŚ, 
P.Z.2128.KD.D P.Z.2129.KD.D, P.Z.2130.KD.D, P.Z.2190.KPJ, P.Z.2018.U,M, P.Z.2020.U,M, 

P.Z.2060.US/KP,U, P.Z.2061.KS/ZP; 

2) istniejące sieci: wodociągowa ø 100 mm, elektroenergetyczna 0,4 kV, kanalizacja sanitarna ø 0,3 m 

oraz kanalizacja deszczowa ø 0,20 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) istniejące kolektory deszczowe ø 1,0 m, ø 0,9 m i 0,6 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu oraz budowy kolektorów w nowej lokalizacji; 

4) istniejący ciek Brodowski Potok - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu; 

5) istniejący ”iaskownik - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu; 

6) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 

7) istniejąca wolno stojąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - do prze-

niesienia w wydzielenie wewnętrzne 1Łś; 
8) istniejąca sieć kanalizacji deszczowej ø 0,20 m - z dopuszczeniem likwidacji; 

9) projektowana kanalizacja sanitarna z wydzielonym pasem technicznym, oznaczonym na rysunku planu; 

10) projektowany kolektor deszczowy ø 0,6-1,2 m; 

11) projektowany zbiornik retencyjny; 

12) istniejącą i ”rojektowaną kanalizację deszczową wy”osawyć w urządzenia ”odczyszczające ”rzed 
zrzutem wód deszczowych do cieku; 

13) do”uszcza się lokalizację studni awaryjnej; 
14) do”uszcza się ”rowadzenie sieci elektroenergetycznejŁ 

§ 26. Teren elementarny P.Z.2020.U,M. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa z do”uszczeniem lokali mieszkalnych; 

2) do”uszczalny zakres usJug: gastronomia, kultura, rekreacja; 

3) do”uszcza się realizację jednego lokalu mieszkalnego, stanowiącego mieszkanie funkcyjne. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni terenu elementarnego; 

3) zakazuje się: 

a) makroniwelacji terenu ”oza ustaloną linią zabudowy, liczone 3 m od linii zabudowy, 

b) dziaJalno`ci ”owodującej destabilizację skar”Ł 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą K ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego; 
2) ustala się zamknięcie kompozycyjne obiektem budowlanym, oznaczone na rysunku planu; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

4) powierzchnia zabudowy limitowana liniami zabudowy; 

5) nie”rzekraczalne linie zabudowy nie ograniczają usytuowania zej`ć i zjazdów do garawy ”odziemnych 

oraz sytuowanych naziemnych tarasów; 
6) lokal mieszkalny wbudowany w budynek usJug; 
7) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 46 m n.p.m.; 

8) obowiązuje dach stromy, kryty dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym; 

9) do`wietlenia w dachu w formie okien ”oJaciowych; 
10) na osi gJównego wej`cia do budynku do”uszcza się jedną wystawkę w dachu; 
11) obiekty maJej architektury realizowane z materiaJów naturalnych, bez zastosowania kolorowych ”o-

wJok malarskich; 

12) nawierzchnia naziemnych stanowisk ”ostojowych i dojazdów realizowana jako trawiasta, stabilizo-

wana kratami trawnikowymi, siatką ze sztucznego tworzywa lub awurowymi rastrami betonowymi; 

13) oznakowanie ”rowadzonej dziaJalno`ci gos”odarczej w formie szyldów umieszczanych na elewacji 

frontowej, bez”o`rednio ”rzy wej`ciu do lokalu uwytkowego lub na ogrodzeniu, w przypadku gdy od-

legJo`ć elewacji frontowej od granicy dziaJki ”rzekracza 5 m; 
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14) zakazuje się: 
a) lokalizacji wolno stojących budynków garawowych lub gos”odarczych, 
b) lokalizacji stanowisk postojowych dla samochodów w odlegJo`ci mniejszej niw 10 m od granicy 

terenu P.Z.2019.ZP/WS/E, 

c) nowych nasadzeL drzew i wysokich krzewów, z wyjątkiem nasadzeL wzdJuw terenu PŁźŁ2021ŁMN,U, 
d) zastosowania na elewacjach blachy falistej i trapezowej lub materiaJów blacho”odobnych, 
e) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, 

f) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego, z wyjątkiem wydzielenia: 

a) jednego terenu dla usJug z mowliwo`cią zabudowy terenu, 
b) jednego terenu dla usJug rekreacji, bez mowliwo`ci zabudowy; 

2) minimalna ”owierzchnia dziaJki dla zabudowy usJugowej: 1000 m2; 

3) ”oJowenie nowych granic dziaJek wyznacza się ”od kątem 85°-95° w stosunku do osi ”rzylegJego do 
frontu dziaJki ”asa drogowego; 

4) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki: 20 m. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2124ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2150ŁKŚŁŚ; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

P.Z.2124.KD.D, P.Z.2150.KD.D, P.Z.2019.ZP/WS/E; 

2) istniejący kolektor deszczowy ø 1,0 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy kolektora w nowej lokalizacji; 

3) projektowana kanalizacja sanitarna z wydzielonym pasem technicznym, oznaczonym na rysunku planu. 

§ 27. Teren elementarny P.Z.2021.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) ustala się ochronę zabytku, ujętego w gminnej ewidencji zabytków - budynek mieszkalny przy ulicy 

UJaLskiej 9, dla którego obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytu i formy dachu, z pokryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

z wystawkami i oknami typu ｭwole okoｬ, 
b) zakaz nadbudowy, 

c) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza oraz realizacji nowych do`wietleL, 
d) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych w elewacji frontowej oraz w 

elewacjach bocznych, 

e) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

f) zachowanie oryginalnej formy stolarki ze sJu”kami, sJu”kami i `lemieniami oraz ”óJkoliste okienko 
do`wietlające ”oddasze w szczytowej elewacji budynku, 

g) zachowanie gJównego wej`cia w formie ”rzedsionka w elewacji ”óJnocnej, 
h) zachowanie elementów wystroju elewacji: ceglanego cokoJu, odeskowania poddasza; 

2) dla zabytku o którym mowa w ust. 3 pkt 1 do”uszcza się: 
a) zwiększenie ”owierzchni zewnętrznych odeskowaL ”oddasza - maksymalnie do poziomu okapu 

dachu, 
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b) rozbudowę od strony ogrodowej, 
c) kontynuację ocie”lenia budynku z zewnątrz pod warunkiem odtworzenia elementów wystroju 

elewacji; 

3) ustala się ochronę zabytku, ujętego w gminnej ewidencji zabytków - budynek mieszkalny przy ulicy 

UJaLskiej 13, dla którego obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytu i formy dachu, z pokryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

z wystawkami, 

b) zakaz nadbudowy, rozbudowy i dobudowy do zabytku, z wyjątkiem budowy przedsionka, 

c) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza, 

d) nowe do`wietlenia ”oddasza wyJącznie w formie okien ”oJaciowych, 

e) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych, 
f) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

g) zachowanie oryginalnej formy stolarki ze sJu”kami, `lemieniem oraz szprosami górnych skrzydeJ, 
h) zachowanie elementów kom”ozycji budynku: schodów zewnętrznych, gJównego wej`cia do bu-

dynku w elewacji ”óJnocnej, 
i) zachowanie elementów wystroju elewacji: wyrównionego cokoJu, narownego boniowania, o”asek 

okiennych, gzymsu podokiennego, 

j) zakaz ocie”lania budynku z zewnątrz; 
4) dla zabytku o którym mowa w ust. 3 pkt 3 do”uszcza się w elewacji ”óJnocnej obudowę schodów 

zewnętrznych do budynku w formie przedsionka; 

5) ustala się ochronę zabytku, ujętego w gminnej ewidencji zabytków - budynek mieszkalny przy ulicy 

UJaLskiej 16-17, dla którego obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytu i formy dachu, z pokryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

b) zakaz nadbudowy, 

c) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza, 
d) nowe do`wietlenia ”oddasza wyJącznie w formie okien ”oJaciowych, 
e) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych w elewacji frontowej oraz 

w elewacjach bocznych, 

f) zachowanie ”óJkolistych okienek szczytu i krat okiennych na ”arterze, 
g) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

h) zachowanie gJównego wej`cia do budynku z ”rzedsionkiem w `cianie szczytowej, 

i) zachowanie elementów wystroju elewacji: ceglanego cokoJu, gzymsów, o”aski drzwiowej z cegJy 
licowej, 

j) zakaz ocie”lania budynku z zewnątrz; 
6) dla zabytku o którym mowa w ust. 3 pkt 5 do”uszcza się rozbudowę od strony ogrodowej; 

7) ustala się ochronę zabytku, ujętego w gminnej ewidencji zabytków - budynek mieszkalny przy ulicy 

UJaLskiej 18, dla którego obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytu i formy dachu, z pokryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

b) zakaz nadbudowy, 

c) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza, 
d) nowe do`wietlenia ”oddasza wyJącznie w formie okien ”oJaciowych, 
e) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych w elewacji frontowej oraz 

w elewacjach bocznych, 

f) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu; 

8) dla zabytku o którym mowa w ust. 3 pkt 7 do”uszcza się rozbudowę i dobudowę do zabytku, od 
strony ogrodowej; 

9) ustala się ochronę zabytku, ujętego w gminnej ewidencji zabytków - budynek mieszkalny przy ulicy 

Szcze”owej 3, dla którego obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytu i formy dachu, z pokryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

z wystawkami, 

b) zakaz nadbudowy, 

c) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza, 
d) nowe do`wietlenia ”oddasza wyJącznie w formie okien ”oJaciowych, 
e) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych w elewacji frontowej oraz 

w elewacjach bocznych, 

f) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

g) zachowanie oryginalnej formy stolarki ze sJu”kiem lub ze sJu”kiem i `lemieniem, 

h) zachowanie elementów wystroju elewacji: ”Jycin, lizen, gzymsów, o”asek okiennych; 
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10) dla zabytku o którym mowa w ust. 3 pkt 9 do”uszcza się: 

a) rozbudowę i dobudowę do zabytku, od strony ogrodowej, 
b) ocie”lanie budynku z zewnątrz ”od warunkiem odtworzenia wystroju elewacji; 

11) ustala się warunki rozbudowy i dobudowy do zabytków o których mowa w ust. 3 pkt 1, 5, 7, 9: 

a) wysoko`ć obiektu ”rzylegającego do zabytku, jedna kondygnacja nadziemna, 

b) wysoko`ć obiektu sytuowanego w odlegJo`ci co najmniej 2 m od zabytku nie mowe ”rzekraczać 
wysoko`ci obiektu objętego ochroną, 

c) górna krawędu stro”u lub oka” dachu obiektu ”rzylegającego do zabytku, na poziomie nie wyw-
szym niw linia oka”u dachu zabytku, 

d) kąt nachylenia gJównych ”oJaci dachu stromego identyczny jak w obiekcie chronionym; 

12) nieprzekraczalne zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

13) obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu - z zastrzeweniem ust. 3 pkt 4; 

14) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 35% dziaJki budowlanej; 
15) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 

16) forma budynków: wolno stojące, bliuniacze; 
17) wysoko`ć budynków mieszkalnych: od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 12,5 m - 

z zastrzeweniem ust. 3 pkt 11; 

18) budynki kryte dachami stromymi lub ”Jaskimi - z zastrzeweniem ust. 3 pkt 11; 

19) zachowuje się betonowe ogrodzenie ”osesji zabytku ”rzy ulicy UJaLskiej 16-17. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanychŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2116ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2124ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2126ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2127ŁKŚŁŚ, 
P.Z.2150.KD.D, P.Z.2154.KDW, P.Z.2156.KDW; 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

P.Z.2116.KD.D, P.Z.2124.KD.D, P.Z.2126.KD.D, P.Z.2127.KD.D, P.Z.2150.KD.D, P.Z.2154.KDW, 

P.Z.2156.KDW, P.Z.2018.U,M, P.Z.2019.ZP/WS/E, P.Z.2020.U,M; 

2) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji. 

§ 28. Teren elementarny P.Z.2022.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) ustala się ochronę zabytków, ujętych w gminnej ewidencji zabytków - budynek mieszkalny i gospo-

darczy ”rzy ulicy UJaLskiej 1, dla których obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytów i formy dachów, z ”okryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

b) zakaz nadbudowy, 

c) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza, 
d) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych budynku mieszkalnego, z wy-

jątkiem elewacji zachodniej, 

e) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

f) zachowanie oryginalnej formy stolarki ze sJu”kiem lub sJu”kami i szczeblinkami, 

g) zachowanie gJównego wej`cia budynku mieszkalnego, 
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h) zachowanie formy stolarki drzwiowej gJównego wej`cia budynku mieszkalnego, 

i) zachowanie elementów wystroju elewacji: wyrównionego cokoJu, o”asek okiennych; 
2) dla zabytku o którym mowa w ust. 3 pkt 1 do”uszcza się: 

a) nowe do`wietlenia ”oddasza budynku mieszkalnego w formie okien ”oJaciowych lub ”ojedyn-

czych lukarn usytuowanych w dolnej ”oJaci dachu, osiowo względem elewacji, szeroko`ci okien 
w lukarnach nie większej niw szeroko`ć otworów okiennych usytuowanych na niwszej kondygnacji, 

b) ocieplenie budynku mieszkalnego z zewnątrz ”od warunkiem odtworzenia wystroju elewacji; 

3) ustala się ochronę zabytku, ujętego w gminnej ewidencji zabytków - budynek mieszkalny przy ulicy 

UJaLskiej 3, dla których obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytu i formy dachu, z pokryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

b) zakaz nadbudowy, 

c) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza, 
d) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych w elewacji frontowej oraz w 

elewacjach bocznych, 

e) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu; 

4) dla zabytku o którym mowa w ust. 3 pkt 3 do”uszcza się: 
a) rozbudowę od strony ogrodowej, 
b) nowe do`wietlenia ”oddasza w formie okien ”oJaciowych lub ”ojedynczych wystawek usytu-

owanych w dolnej ”oJaci dachu i nie szerszych niw 1,20 m; 

5) ustala się ochronę zabytku, ujętego w gminnej ewidencji zabytków - budynek mieszkalny przy ulicy 

Rówy Polnej 3, dla którego obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytu i formy dachu, z pokryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

z okulusem w `cianie szczytowej, 
b) zakaz nadbudowy, 

c) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza, 
d) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych w elewacji frontowej oraz ele-

wacji bocznej od ”óJnocnego-wschodu, 

e) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

f) zachowanie gJównego wej`cia w formie ”rzedsionka w elewacji ”óJnocnej, 
g) zachowanie elementów wystroju elewacji: wyrównionego cokoJu, narownego boniowania, ”ila-

strów, o”asek okiennych, gzymsów, 
h) zakaz ocie”lania budynku z zewnątrz; 

6) dla zabytku o którym mowa w ust. 3 pkt 5 do”uszcza się: 

a) rozbudowę lub dobudowę od strony ogrodowej, 
b) nowe do`wietlenia ”oddasza wyJącznie w formie okien ”oJaciowych; 

7) ustala się ochronę zabytku, ujętego w gminnej ewidencji zabytków - budynek mieszkalny przy ulicy 

Rówy Polnej 4, dla którego obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytu i formy dachu, z pokryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

b) zakaz nadbudowy, 

c) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych w elewacji frontowej oraz w 

elewacjach bocznych, 

d) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

e) zachowanie oryginalnej formy stolarki ze sJu”kami, `lemieniem i szczeblinami; 

8) dla zabytku o którym mowa w ust. 3 pkt 7 do”uszcza się: 
a) rozbudowę lub dobudowę do zabytku, od strony ogrodowej, 

b) nowe do`wietlenia ”oddasza wyJącznie w tylnej elewacji budynku, 
c) kontynuację ocie”lenia budynku z zewnątrz ”od warunkiem odtworzenia opasek okiennych; 

9) ustala się warunki rozbudowy i dobudowy do zabytków o którym mowa w ust. 3 pkt 1, 3, 5, 7: 

a) wysoko`ć obiektu ”rzylegającego do zabytku, jedna kondygnacja nadziemna, 

b) górna krawędu stro”u lub oka” dachu obiektu ”rzylegającego do zabytku, na ”oziomie nie wyw-
szym niw linia oka”u dachu zabytku, 

c) wysoko`ć obiektu sytuowanego w odlegJo`ci co najmniej 2 m od zabytku nie mowe ”rzekraczać 
wysoko`ci obiektu objętego ochroną, 

d) kąt nachylenia gJównych ”oJaci dachu stromego identyczny jak w obiekcie chronionym; 

10) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

11) obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu; 
12) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 35% dziaJki budowlanej; 
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13) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 

14) forma budynków: wolno stojące, bliuniacze; 
16) wysoko`ć budynków mieszkalnych: od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 12,5 m - 

z zastrzeweniem ust. 3 pkt 9; 

17) budynki kryte dachami stromymi lub ”Jaskimi - z zastrzeweniem ust. 3 pkt 9,18; 

18) budynki mieszkalne usytuowane na dziaJkach ”rzylegJych do ulicy Kruczej, kryte dachami minimum 

dwuspadowymi o s”adku gJównych ”oJaci dachowych od 35° do 45°; 

19) zakazuje się zwiększania gabarytów czę`ci budynków wysuniętych ”rzed nie”rzekraczalną linię zabudowy. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanychŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2116ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2117ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2126ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2155ŁKŚW, 
P.Z.2157.KDW, ulicy Kruczej; 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia 

w terenach: P.Z.2116.KD.D, P.Z.2117.KD.D, P.Z.2126.KD.D, P.Z.2155.KDW, P.Z.2157.KDW oraz 

ul. Kruczej; 

2) istniejące sieci: elektroenergetyczna 15 kV i 0,4 kV, telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudo-

wy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji w terenach: P.Z.2117.KD.D, 

P.Z.2157.KDW oraz ulicy Kruczej. 

§ 29. Teren elementarny P.Z.2023.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) ustala się ochronę zabytku, ujętego w gminnej ewidencji zabytków - budynek mieszkalny przy ulicy 

Ranowskiej 1, dla którego obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytu i formy dachu, z pokryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

b) zakaz nadbudowy, 

c) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza oraz realizacji nowych do`wietleL, 
d) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych w elewacji frontowej oraz w ”o-

Judniowej elewacji bocznej, 

e) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

f) zachowanie elementów wystroju elewacji: cokoJu, o”asek okiennych; 
2) dla zabytku o którym mowa w ust. 3 pkt 1 do”uszcza się: 

a) rozbudowę lub dobudowę od strony ogrodowej, 
b) ocie”lanie budynku z zewnątrz ”od warunkiem odtworzenia wystroju elewacji; 

3) ustala się ochronę zabytku, ujętego w gminnej ewidencji zabytków - budynek mieszkalny przy ulicy 

Ranowskiej 3, dla którego obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytu i formy dachu, z pokryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

b) zakaz nadbudowy, 

c) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza, 
d) nowe do`wietlenia ”oddasza wyJącznie w formie okien ”oJaciowych, 
e) zachowanie gJównego wej`cia z werandowym przedsionkiem, 

f) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych w elewacji frontowej oraz 
w elewacjach bocznych, 
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g) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

h) zachowanie oryginalnej formy stolarki ze sJu”kiem lub sJu”kami, `lemieniem i szczeblinami oraz 

ze szprosami w oknach przedsionka, 

i) zachowanie elementów wystroju elewacji: cokoJu, narownych ”ilastrów, o”asek okiennych, 
gzymsów i okulasów w szczytowej `cianie, 

j) zakaz ocie”lania budynku z zewnątrz; 
4) dla zabytku o którym mowa w ust. 3 pkt 3 do”uszcza się rozbudowę od strony ogrodowej; 

5) ustala się ochronę zabytku, ujętego w gminnej ewidencji zabytków - budynek mieszkalny przy ulicy 

Szcze”owej 9, dla którego obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytu i formy dachu, z pokryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

b) zakaz nadbudowy, 

c) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza oraz realizacji nowych do`wietleL, 
d) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych w elewacji frontowej oraz w ele-

wacjach bocznych, 

e) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

f) zachowanie oryginalnej formy stolarki czterodzielna ze sJu”kiem i `lemieniem, 

g) zachowanie formy gJównego wej`cia do budynku z ryzalitem w elewacji ”óJnocnej, 

h) zachowanie elementów wystroju elewacji: ceglanego cokoJu, narownego boniowania, ”asa między-

kondygnacyjnego, opasek okiennych, gzymsów w ”óJnocnym ryzalicie, 

i) zakaz ocie”lania budynku z zewnątrz; 
6) dla zabytku o którym mowa w ust. 3 pkt 5 do”uszcza się rozbudowę od strony ogrodowej; 

7) ustala się ochronę zabytku, ujętego w gminnej ewidencji zabytków - budynek mieszkalny przy ulicy 

Szcze”owej 11, dla którego obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytu, formy i ksztaJtu czteros”adowego dachu, z wysuniętym okapem oraz po-

kryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

b) zakaz nadbudowy, rozbudowy i dobudowy do zabytku, 

c) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza oraz realizacji nowych do`wietleL, 
d) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych, 
e) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

f) zachowanie schodów zewnętrznych i formy gJównego wej`cia do budynku, 
g) zachowanie elementów wystroju elewacji: cokoJu, gzymsu koronującego, gzymsu dziaJowego, 

bocznego ryzalitu, ”eJnej balustrady tarasu; 
8) dla zabytku o którym mowa w ust. 3 pkt 7 do”uszcza się ocie”lanie budynku z zewnątrz ”od warun-

kiem odtworzenia wystroju elewacji; 

9) ustala się warunki rozbudowy i dobudowy do zabytków o których mowa w ust. 3 pkt 1, 5: 

a) wysoko`ć obiektu ”rzylegającego do zabytku, jedna kondygnacja nadziemna, 

b) górna krawędu stro”u lub oka” dachu obiektu ”rzylegającego do zabytku, na ”oziomie nie wyw-
szym niw linia oka”u dachu zabytku, 

c) wysoko`ć obiektu sytuowanego w odlegJo`ci co najmniej 2 m od zabytku nie mowe ”rzekraczać 
wysoko`ci obiektu objętego ochroną, 

d) kąt nachylenia gJównych ”oJaci dachu stromego identyczny jak w obiekcie chronionym; 

10) ustala się warunki rozbudowy i dobudowy do zabytku o którym mowa w ust. 3 pkt 3: 

a) wysoko`ć obiektu ”rzylegającego do zabytku, jedna kondygnacja nadziemna, 

b) górna krawędu stro”u lub oka” dachu obiektu ”rzylegającego do zabytku, na ”oziomie równym 

linii okapu dachu zabytku, 

c) wysoko`ć obiektu sytuowanego w odlegJo`ci co najmniej 2 m od zabytku nie mowe ”rzekraczać 
wysoko`ci obiektu objętego ochroną, 

d) kąt nachylenia gJównych ”oJaci dachu stromego identyczny jak w obiekcie chronionym; 

11) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

12) obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu; 
13) maksymalna powierzchnia zabudowy: 35% dziaJki budowlanej; 
14) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 

15) forma budynków: wolno stojące; 
16) wysoko`ć budynków mieszkalnych: od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 12,5 m - 

z zastrzeweniem ust. 3 pkt 9; 

17) budynki kryte dachami stromymi lub ”Jaskimi - z zastrzeweniem ust. 3 pkt 18; 
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18) budynki mieszkalne usytuowane na dziaJkach ”rzylegJych do ulicy Kruczej kryte dachami minimum 

dwuspadowymi o s”adku gJównych ”oJaci dachowych od 35° do 45°; 

19) nad garawem ”rzylegającym do zabytkowego budynku ”rzy ulicy Szcze”owej 9 do”uszcza się realiza-

cję tarasu z ”eJną balustradą; 
20) zakazuje się: 

a) nadbudowy istniejącego garawu ”rzylegającego do zabytku Ranowska 1, 
b) zwiększania gabarytów czę`ci budynków wysuniętych ”rzed obowiązującą linię zabudowyŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanychŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2118ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2119ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2126ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2158ŁKŚW, 
P.Z.2159.KDW, ulicy Kruczej; 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia 
w terenach: P.Z.2118.KD.D, P.Z.2119.KD.D, P.Z.2126.KD.D, P.Z.2158.KDW, P.Z.2159.KDW oraz 

ul. Kruczej; 

2) istniejąca na”owietrzna sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji. 

§ 30. Teren elementarny P.Z.2024.U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa; 
2) do”uszczalny zakres usJug: ”rzedszkole, o`wiata, usJugi zdrowia; 
3) inwestycja celu publicznego: przedszkole. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni terenu elementarnego. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) obowiązująca linia zabudowy oznaczona na rysunku ”lanu; 
3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 25% terenu; 

4) wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, w tym druga w ”oddaszu uwytkowym, nie więcej 
niw 10,5 m; 

5) obowiązuje dach stromy; 

6) zakazuje się: 
a) lokalizacji wolno stojących budynków garawowych lub gos”odarczych, 
b) lokalizacji reklam na ogrodzeniach, 

c) sytuowania reklam wolno stojących, 
d) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, 
e) zastosowania na elewacjach blachy falistej i trapezowej lub materiaJów blacho”odobnych, 
f) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2119ŁKŚŁŚ, z ulicy Kruczej; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 69 ｦ 12595 ｦ Poz. 1863 

 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie 

`cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące sieci uzbrojenia w terenie PŁźŁ2119ŁKŚŁŚ 

oraz ul. Kruczej; 

2) istniejąca sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy 

sieci w nowej lokalizacji w terenie P.Z.2119.KD.D oraz ulicy Kruczej. 

§ 31. Teren elementarny P.Z.2025.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) ustala się ochronę zabytku, ujętego w gminnej ewidencji zabytków - budynek mieszkalny przy ulicy 

Ranowskiej 5, dla którego obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytu i formy dachu, z pokryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

b) zakaz nadbudowy, 

c) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza oraz realizacji nowych do`wietleL, 
d) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych w elewacji frontowej oraz w 

elewacjach bocznych, 

e) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

f) zachowanie gJównego wej`cia z murowanym ”rzedsionkiem dostawionym do elewacji ”oJudniowej, 

g) zachowanie elementów wystroju elewacji: cokoJu, o”asek okiennych; 

2) dla zabytku o którym mowa w ust. 3 pkt 1 do”uszcza się: 
a) rozbudowę od strony ogrodowej, 
b) ocie”lanie elewacji z zewnątrz ”od warunkiem odtworzenia elementów wystroju elewacji; 

3) ustala się ochronę zabytku, ujętego w gminnej ewidencji zabytków - budynek mieszkalny przy ulicy 

Jana z Czarnolasu 3 dla którego obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytu i formy dachu, z pokryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

b) zakaz nadbudowy, 

c) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza, 
d) nowe do`wietlenia ”oddasza wyJącznie w tylnej elewacji, w formie okien ”oJaciowych lub mak-

symalnie dwóch wystawek, w gabarytach nie większych niw wystawka od strony ulicy, 

e) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych w elewacji frontowej oraz w 

elewacjach bocznych, 

f) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

g) zachowanie elementów wystroju elewacji: ceglanego cokoJu, gzymsu koronującego; 
4) dla zabytku o którym mowa w ust. 3 pkt 3 do”uszcza się: 

a) rozbudowę od strony ogrodowej, do elewacji ”óJnocno-wschodniej, 

b) ocie”lanie elewacji z zewnątrz ”od warunkiem odtworzenia elementów wystroju elewacji; 

5) ustala się ochronę zabytku, ujętego w gminnej ewidencji zabytków - budynek mieszkalny przy ulicy 

Jana z Czarnolasu 4 dla którego obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytu i formy dachu, z pokryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

b) zakaz nadbudowy, nowej rozbudowy i dobudowy do zabytku, 

c) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza oraz realizacji nowych do`wietleL, 
d) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych w elewacji frontowej oraz w 

elewacjach bocznych, 

e) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

f) zachowanie elementów wystroju elewacji: cokoJu, gzymsów, ”óJkolistego ryzalitu w `cianie 
szczytowej, 

g) zachowanie ”rzedsionka wej`ciowego ”rzylegJego do elewacji bocznej budynku z zastosowaniem 

dachu ”Jaskiego z szerokim okapem; 
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6) dla zabytku o którym mowa w ust. 3 pkt 5 do”uszcza się: 
a) ”owiększenie okna na ”oddaszu, maksymalnie na szeroko`ć okien ”oJowonych w niwszej kondy-

gnacji budynku, 

b) ocie”lanie budynku z zewnątrz ”od warunkiem odtworzenia wystroju elewacji; 

7) ustala się ochronę zabytków, ujętych w gminnej ewidencji zabytków - budynek mieszkalny i budynek 

gospodarczy przy ulicy Jana z Czarnolasu 6 dla których obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytów i formy dachów, z ”okryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

b) zakaz nadbudowy, rozbudowy i dobudowy do budynku mieszkalnego, 

c) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza, 
d) nowe do`wietlenia ”oddasza budynku mieszkalnego wyJącznie w tylnej elewacji, w formie okien 

”oJaciowych lub jednej wystawki nie większej niw wystawka istniejąca, 
e) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych w elewacji frontowej oraz 

w elewacjach bocznych budynku mieszkalnego, 

f) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

g) zachowanie oryginalnej formy stolarki ze szczeblinami; 

8) do”uszcza się rozbudowę lub dobudowę do zabytkowego budynku gos”odarczego, o którym mowa 

w ust. 3 pkt 7; 

9) ustala się warunki rozbudowy zabytków i dobudowy do zabytków o których mowa w ustŁ 3 pkt 1-4 i 7: 

a) wysoko`ć obiektu ”rzylegającego do zabytku, jedna kondygnacja nadziemna, 

b) górna krawędu stro”u lub oka” dachu obiektu ”rzylegającego do zabytku, na ”oziomie nie wyw-
szym niw linia oka”u dachu zabytku, 

c) wysoko`ć obiektu sytuowanego w odlegJo`ci co najmniej 2 m od zabytku nie mowe ”rzekraczać 
wysoko`ci obiektu objętego ochroną, 

d) kąt nachylenia ”oJaci dachu stromego identyczny jak w obiekcie chronionym; 

10) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

11) obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu; 
12) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 35% dziaJki budowlanej; 
13) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 

14) forma budynków: wolno stojące, bliuniacze; 
15) wysoko`ć budynków mieszkalnych: od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 12,5 m - 

z zastrzeweniem ust. 3 pkt 9; 

16) budynki kryte dachami stromymi lub ”Jaskimi. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanychŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2118ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2119ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2122ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2126KŚŁŚ, 
P.Z.2159KDW; 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

P.Z.2118.KD.D, P.Z.2119.KD.D, P.Z.2122.KD.D, P.Z.2124.KD.D, P.Z.2126.KD.D, P.Z.2159.KDW; 

2) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji. 

§ 32. Teren elementarny P.Z.2026.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) ustala się ochronę zabytku, ujętego w gminnej ewidencji zabytków - budynek mieszkalny przy ulicy 

Ranowskiej 7, dla którego obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytu i formy dachu, z pokryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

b) zakaz nadbudowy, rozbudowy i dobudowy do zabytku, 

c) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza oraz realizacji nowych do`wietleL, 
d) zachowanie wystroju elewacji w formie zewnętrznego odeskowania, z jednoczesnym dopuszcze-

niem jego uzu”eJnienia do ”oziomu okapu dachu, 

e) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych w elewacji frontowej oraz w 
elewacjach bocznych, 

f) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

g) zachowanie oryginalnej formy stolarki ze sJu”kiem bądu sJu”kami i `lemieniem, 

h) zachowanie elementów kom”ozycji budynku: trójbocznego ryzalitu, ceglanego cokoJu, tarasu 
w kondygnacji ”oddasza, schodów zewnętrznych, gJównego wej`cia z ryglowym przedsionkiem 

dostawionym do elewacji ”oJudniowej, 
i) zachowanie wystroju elewacji w formie ceglanego cokoJu; 

2) dla zabytku o którym mowa w ust. 3 pkt 1 do”uszcza się ocie”lenie elewacji z zewnątrz ”od warun-

kiem odtworzenia wystroju elewacji; 

3) ustala się ochronę zabytku, ujętego w gminnej ewidencji zabytków - budynek mieszkalny przy ulicy 

Ranowskiej 9, dla którego obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytu i formy dachu, z pokryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

b) zakaz nadbudowy, rozbudowy i dobudowy do zabytku, 

c) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza oraz realizacji nowych do`wietleL, 
d) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych w elewacji frontowej oraz 

w elewacjach bocznych, 

e) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

f) zachowanie oryginalnej formy stolarki ze sJu”kiem bądu sJu”kami i `lemieniem oraz sJu”kiem 

i szczeblinami w oknie klatki schodowej, 

g) zachowanie dobudowanego przedsionka i ryzalitu w elewacji wschodniej, 

h) zachowanie elementów wystroju elewacji: ceglanego cokoJu, o”asek okiennych, ”asów okien-

nych wykoLczonych cegJą licową, 
i) zakaz ocie”lania budynku z zewnątrz; 

4) ustala się ochronę zabytków, ujętych w gminnej ewidencji zabytków - budynek mieszkalny i budynek 

gos”odarczy ”rzy ulicy Kruczej 41, dla których obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytów oraz formy dachów, z ”okryciem dachówką lub materiaJem dachówko-

podobnym, 

b) zakaz nadbudowy, 

c) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza, 
d) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych w elewacjach budynków, z wy-

jątkiem elewacji ”oJudniowo-zachodniej budynku mieszkalnego, 

e) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

f) zachowanie elementów wystroju elewacji budynku mieszkalnego: ceglanego cokoJu, opasek 

okiennych; 

5) dla zabytków o których mowa w ust. 3 pkt 4 do”uszcza się: 
a) rozbudowę lub dobudowę do zabytku, 
b) nowe do`wietlenia ”oddasza wyJącznie w formie okien ”oJaciowych, 
c) ocie”lanie budynku z zewnątrz ”od warunkiem odtworzenia wystroju elewacji; 

6) ustala się warunki rozbudowy i dobudowy do zabytków o których mowa w ust. 3 pkt 4: 

a) wysoko`ć obiektu ”rzylegającego do zabytku, jedna kondygnacja nadziemna, 

b) górna krawędu stro”u lub oka” dachu obiektu sytuowanego ”omiędzy zabytkami na poziomie nie 

wywszym niw linia oka”u dachu zabytkowego budynku gospodarczego, 

c) wysoko`ć obiektu sytuowanego w odlegJo`ci co najmniej 2 m od zabytku nie mowe ”rzekraczać 
wysoko`ci obiektu objętego ochroną, 

d) kąt nachylenia ”oJaci dachu stromego identyczny jak w obiekcie chronionym; 

7) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

8) obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu; 
9) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 35% dziaJki budowlanej; 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 69 ｦ 12598 ｦ Poz. 1863 

 

10) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 

11) forma budynków: wolno stojące, bliuniacze; 

12) wysoko`ć budynków mieszkalnych: od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 12,5 m - 

z zastrzeweniem ust. 3 pkt 6; 

13) budynki kryte dachami stromymi lub ”Jaskimi - z zastrzeweniem ust. 3 pkt 6, 14; 

14) budynki mieszkalne usytuowane na dziaJkach ”rzylegJych do ulicy Kruczej lub do terenu PŁźŁ2120ŁKŚŁŚ 

kryte dachami minimum dwuspadowymi o s”adku gJównych ”oJaci dachowych od 35° do 45°; 

15) zakazuje się zwiększania gabarytów czę`ci budynków wysuniętych ”rzed obowiązującą linię zabudowy. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanychŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2119ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2120ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2160ŁKŚW, ulicy Kruczej; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na podstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące sieci uzbrojenia w terenach: P.Z.2119.KD.D, 

P.Z.2120.KD.D, P.Z.2122.KD.D, P.Z.2160.KDW oraz ulicy Kruczej; 

2) istniejąca sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy 

sieci w nowej lokalizacji w terenie P.Z.2160.KDW. 

§ 33. Teren elementarny P.Z.2027.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 35% dziaJki budowlanej; 
3) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 

4) forma budynków: wolno stojące, bliuniacze; 
5) wysoko`ć budynków mieszkalnych: od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 12,5 m; 

6) budynki mieszkalne kryte dachami minimum dwuspadowymi o s”adku gJównych ”oJaci dachowych 
od 35° do 45°. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego a dziaJki ”rzylegJe do granicy ”lanu oraz dziaJkę 
nr 170 z obrębu 3036 ”rzeznacza się na ”owiększenie dziaJek budowlanych ”rzylegJych do terenu 
P.Z.2120.KD.D. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenu, PŁźŁ2120ŁKŚŁŚ; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące sieci uzbrojenia w terenie PŁZ.2120.KD.D 

oraz ul. Obotryckiej i ul. Kruczej; 

2) istniejące sieć wodociągowa ø 100 mm oraz kolektor deszczowy ø 0,6 m i kanalizacja deszczowa 

ø 0,4 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci i kolektora w nowej 

lokalizacji. 
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§ 34. Teren elementarny P.Z.2028.U/E. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa, stacja transformatorowa; 

2) do”uszczalny zakres usJug: handel, gastronomia, obsJuga klientów i firm; 

3) inwestycja celu publicznego: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 35% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
3) wysoko`ć zabudowy: od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym trzecia w ”oddaszu uwytkowym, 

nie więcej niw 45 m n.p.m.; 

4) obowiązuje dach stromy; 

5) zakazuje się: 
a) lokalizacji wolno stojących budynków garawowych lub gos”odarczych, 
b) rozbudowy wolno stojącej stacji transformatorowej, 

c) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, 
d) zastosowania na elewacjach blachy falistej i trapezowej lub materiaJów blacho”odobnych, 
e) nowego zagospodarowania tymczasowego; 

6) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę stacji transformatorowej wyJącznie jako obiekt wbudowany 
w zabudowę usJugowąŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2120ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2121ŁKŚŁŚ; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące sieci uzbrojenia w terenach: PŁźŁ2120ŁKŚŁŚ, 
P.Z.2121.KD.D; 

2) istniejące sieci elektroenergetyczne 15 kV i 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, re-

montu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) istniejąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z dopuszczeniem prze-

budowy, rozbudowy, remontu oraz budowy stacji w nowej lokalizacji. 

§ 35. Teren elementarny P.Z.2029.U,M. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa z do”uszczeniem lokali mieszkalnych; 

2) do”uszczalny zakres usJug: handel, obsJuga klientów i firm; 

3) do”uszcza się realizację jednego lokalu mieszkalnego, stanowiącego mieszkanie funkcyjne. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni terenu jednostki bilan-

sowej, którą stanowi Jączna ”owierzchnia terenów PŁźŁ2029ŁU,M i PŁźŁ2030ŁMN,UŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) powierzchnia zabudowy limitowana liniami zabudowy; 
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3) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne, w tym trzecia w ”oddaszu uwytkowym, 

nie więcej niw 12,5 m; 

4) lokal mieszkalny wbudowany w budynek usJug; 
5) dach stromy z gJówną kalenicą usytuowaną równolegle do linii rozgraniczającej ulicy Obotryckiej. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenu, PŁźŁ2121ŁKŚŁŚ; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cieków 

i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące sieci uzbrojenia w terenie P.Z.2121.KD.D oraz ulicy 

Obotryckiej. 

§ 36. Teren elementarny P.Z.2030.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni terenu jednostki bilan-

sowej, którą stanowi Jączna ”owierzchnia terenów PŁźŁ2029ŁU,M i PŁźŁ2030ŁMN,UŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 35% dziaJki budowlanej; 
3) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 

4) forma budynków: wolno stojące, bliuniacze; 
5) wysoko`ć budynków mieszkalnych: od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 12,5 m; 

6) budynki mieszkalne kryte dachami minimum dwuspadowymi o s”adku gJównych ”oJaci dachowych 
od 35° do 45°; 

7) zakazuje się nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego, a dziaJki ”rzylegJe do granicy ”lanu przeznacza 

się na ”owiększenie dziaJek ”rzylegJych do terenu PŁźŁ2120ŁKŚŁŚŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenu PŁźŁ2120ŁKŚŁŚ; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cieków 

i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące sieci uzbrojenia w terenach: PŁźŁ2120ŁKŚŁŚ, 
P.Z.2121.KD.D oraz ul. Obotryckiej. 

§ 37. Teren elementarny P.Z.2031.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) ustala się ochronę zabytków, ujętych w gminnej ewidencji zabytków - budynki mieszkalne przy ulicy 

Jana z Czarnolasu 9 i 10 dla których obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytów i formy dachów, z ”okryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

z wysuniętym okapem oraz wystawkami we frontowych elewacjach, 

b) zakaz nadbudowy, 

c) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza, 
d) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych w elewacji frontowej i elewa-

cjach bocznych, 

e) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

f) zachowanie elementów wystroju elewacji: cokoJów, gzymsów, o”asek, lizen; 
2) dla zabytków o których mowa w ust. 3 pkt 1 do”uszcza się: 

a) rozbudowę lub dobudowę do zabytku, od strony ogrodowej, 
b) nowe do`wietlenia ”oddasza wyJącznie w tylnej elewacji; 

3) dla zabytkowego budynku ”rzy ulicy Jana z Czarnolasu 10 do”uszcza się ocie”lanie budynku 

z zewnątrz ”od warunkiem odtworzenia elementów wystroju elewacji; 
4) ustala się warunki rozbudowy i dobudowy do zabytków o których mowa w ust. 3 pkt 1: 

a) wysoko`ć obiektu ”rzylegającego do zabytku, jedna kondygnacja nadziemna, 

b) górna krawędu stro”u lub oka” dachu obiektu ”rzylegającego do zabytku, na ”oziomie nie wyw-
szym niw linia oka”u dachu zabytku, 

c) wysoko`ć obiektu sytuowanego w odlegJo`ci co najmniej 2 m od zabytku nie mowe ”rzekraczać 
wysoko`ci obiektu objętego ochroną, 

d) kąt nachylenia gJównych ”oJaci dachu stromego identyczny jak w obiekcie chronionym; 

5) nie”rzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu; 

6) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 30% dziaJki budowlanej; 
7) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 

8) forma budynków: wolno stojące; 
9) wysoko`ć budynków mieszkalnych: od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 12,5 m - 

z zastrzeweniem ust. 3 pkt 4; 

10) budynki kryte dachami stromymi lub ”Jaskimi - z zastrzeweniem ust. 3 pkt 11; 

11) budynki mieszkalne usytuowane na dziaJkach ”rzylegJych do terenu PŁźŁ2120ŁKŚŁŚ, kryte dachami 

minimum dwuspadowymi o s”adku gJównych ”oJaci dachowych od 35° do 45°. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanych, z wyjątkiem ”odziaJu dziaJki nr 22 z obrębu 
3095 i ”rzeznaczenia wydzielonej czę`ci ”od budowę budynku mieszkalnego; 

2) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej dla nowego budynku mieszkalnego: 600 m2. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2120ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2122ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2123ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2124ŁKŚŁŚ, 
P.Z.2161.KDW; 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

P.Z.2120.KD.D P.Z.2122.KD.D, P.Z.2124.KD.D, P.Z.2161.KDW; 

2) istniejąca sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy 

sieci w nowej lokalizacji w terenach: P.Z.2120.KD.D, P.Z.2161.KDW; 

3) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji. 
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§ 38. Teren elementarny P.Z.2032.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni terenu elementarnego. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych, nie wywej niw do ”ierwszej kondygnacji 
nadziemnej wJącznie; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% terenu elementarnego; 

4) maksymalna wysoko`ć budynków mieszkalnych: 3 kondygnacje nadziemne, nie więcej niw 12,5 m; 

5) budynki mieszkalne kryte dachami stromymi; 

6) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tym-

czasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnego ”odziaJu terenu elementarnego. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2120ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2123ŁKŚŁŚ; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące sieci uzbrojenia w terenach: PŁźŁ2120ŁKŚŁŚ, 
P.Z.2123.KD.D oraz ul. Obotryckiej; 

2) istniejące sieci: wodociągowa ø 90 mm, gazowa ø 100 mm i ø 150 mm, elektroenergetyczna 0,4 kV 

i telekomunikacyjna oraz kanalizacja deszczowa ø 0,2 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji. 

§ 39. Teren elementarny P.Z.2033.US,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: usJugi s”ortu i rekreacji - z zastrzeweniem pkt 2; 

2) na terenie 2ŁUS,U lub na terenie 3ŁUS,U, oznaczonych na rysunku ”lanu, do”uszcza się lokalizację 

obiektów związanych z obsJugą obiektu sakralnego usytuowanego na terenie PŁźŁ2034ŁUKłKP, w 
tym zaplecza socjalno-biurowego, sal katechetycznych, `wietlicy it”Ł; 

3) do”uszcza się lokalizację usJug towarzyszących; 
4) do”uszczalny zakres usJug towarzyszących: 

a) edukacja ekologiczna, 

b) kultura, 

c) wy”owyczalnia s”rzętu s”ortowego i turystycznego, 
d) gastronomia, taka jak restauracja, kawiarnia, cukiernia itd.; 

5) czę`ć terenu ”rzeznaczona ”od budownictwo ochronne na wy”adek stanu zagrowenia ”aLstwa lub 
wojny, oznaczona na rysunku planu. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 

a) 80% powierzchni terenu 1.US,U, 

b) 60% ”owierzchni terenów 2ŁUS,U i 3ŁUS,U; 
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3) zakazuje się: 

a) dziaJalno`ci ”owodującej destabilizację skar”, 
b) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeweli zmiany te nie sJuwą ochronie ”rzyrody; 

4) nakazuje się rekultywację gruntu z wykorzystaniem urodzajnej gleby uzyskanej w trakcie prowadzenia 

prac ziemnych. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą K ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego; 
2) ustala się zamknięcie kompozycyjne obiektami budowlanymi, oznaczone na rysunku planu; 

3) ustala się ochronę niezakJóconego widoku z terenu PŁźŁ2120ŁKŚŁŚ na zabytek usytuowany w terenie 

P.Z.2034.UK/KP, oznaczony na rysunku planu; 

4) w obszarze niezakJóconego widoku, oznaczonym na rysunku ”lanu zakazuje się: 
a) lokalizacji obiektów budowlanych ”rzesJaniających widok na zabytek, w tym obiektów o wyso-

ko`ci ”rzekraczającej 1,2 m, 

b) zwartych nasadzeL drzew i wysokich krzewów, w ”asie terenu gJęboko`ci minimum 30 m, bez-

”o`rednio ”rzylegającego do linii rozgraniczającej teren PŁźŁ2123ŁKŚŁŚ; 
5) nakazuje się: 

a) likwidację istniejących budynków, 
b) realizację ciągu ”ieszego ”rzez teren - ”rzybliwony ”rzebieg okre`lony na rysunku ”lanu, 
c) wJączenie budowanych i ”rzebudowywanych rowów melioracyjnych, zbiorników wodnych i in-

nych elementów związanych z systemem odprowadzania wód o”adowych i maJej retencji do 
ogólnej kompozycji i formy zagospodarowania terenu; 

6) na terenie 1ŁUS,U zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych, z wyjątkiem: 

a) urządzeL s”ortu i rekreacji, 
b) obiektów maJej architektury i miejsc piknikowych, 

c) konstrukcji o”orowych związanych z zabez”ieczeniem skarp, 

d) obiektów maJej retencji oraz innych obiektów inwynierskich związanych z obsJugą techniczną cieku, 

e) podziemnych szaletów ”ublicznych, ”oza obszarem niezakJóconego widoku; 
7) na terenie 1.US,U do”uszcza się urządzenie wybiegu dla ”sów; 
8) nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczone na rysunku planu; 

9) powierzchnia zabudowy limitowana liniami zabudowy; 

10) wysoko`ć zabudowy: 

a) na terenie 2.US,U maksymalnie 30 m n.p.m., 

b) na terenie 3.US,U dwie kondygnacje nadziemne, maksymalnie 46 m n.p.m.; 

11) maksymalna wysoko`ć zadaszeL nad naziemnymi urządzeniami sportu: 28 m n.p.m.; 

12) maksymalna szeroko`ć elewacji budynku: 20 m; 

13) obowiązuje dach ”Jaski; 
14) obowiązuje ”astelowa kolorystyka tynkowych `cian budynków oraz zastosowanie drewnianych ele-

mentów wykoLczeniowych w naturalnym kolorze; 

15) do”uszcza się realizację szaletów ”ublicznych; 
16) szalety ”ubliczne lokalizuje się wyJącznie: 

a) wbudowane w zabudowę usJugową lub 

b) podziemne; 

17) dopuszcza się ”oza nie”rzekraczalną linią zabudowy budowę: 
a) siedzisk wraz z zadaszeniami, 

b) zadaszeL nad naziemnymi urządzeniami sportu, 

c) zej`ć i zjazdów do garawy ”odziemnych, 

d) podziemnych szaletów ”ublicznych; 
18) ogrodzenia wyJącznie awurowe, z elementów naturalnych, o maksymalnej wysoko`ci 1,2 m; 

19) nawierzchnie ”laców s”ortowych oraz ”laców do zabaw i rekreacji: trawiaste lub gruntowe z piasku 

bądu wwiru, wydzielone niskim ”Jotkiem, murkiem lub krawęwnikiem; 

20) stopnie, barierki i inne elementy ciągów ”ieszych, realizowane z wykorzystaniem elementów drew-

nianych w naturalnym kolorze; 

21) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tym-

czasowego terenu, z wyjątkiem: 

a) tymczasowych urządzeL s”ortu i rekreacji, 
b) budowy siedzisk wraz z zadaszeniami, 

c) budowy zadaszeL nad naziemnymi urządzeniami sportu; 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 69 ｦ 12604 ｦ Poz. 1863 

 

22) zakazuje się: 
a) na obszarze przeznaczonym pod budownictwo ochronne na wypadek wprowadzenia stanu zagro-

wenia bez”ieczeLstwa ”aLstwa lub wojny, lokalizacji ”odziemnych garawy, sieci inwynieryjnych 
oraz nasadzeL wysokiej zieleni, 

b) zastosowania na elewacjach blachy falistej i trapezowej lub materiaJów blacho”odobnych, 
c) ”rzedJuwania lokalizacji istniejących obiektów tymczasowych. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnego ”odziaJu terenu 1ŁUS,U; 
2) maksymalna ”owierzchnia dziaJki dla obiektów związanych z obsJugą obiektu sakralnego, wydzielanej 

z terenu 3.US,U: 1500 m2; 

3) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej: 1000 m2; 

4) ”oJowenie nowych granic dziaJek wyznacza się ”od kątem 85°-95° w stosunku do osi ”rzylegJego do 
frontu dziaJki ”asa drogowego; 

5) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki od terenu PŁźŁ2120ŁKŚŁŚ: 30 m. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁź.2120.KD.D, P.Z.2123.KD.D, P.Z.2124.KD.D; 

2) do”uszcza się dojazd do terenu 2ŁUS,U z terenu PŁźŁ2124ŁKŚŁŚ ”o”rzez teren P.Z.2034.UK/KP; 

3) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

P.Z.2120.KD.D, P.Z.2123.KD.D, P.Z.2124.KD.D, P.Z.2036.ZP/WS oraz ul. Obotryckiej; 

2) istniejące: kanalizacja sanitarna ø 0,3-0,4 m, kanalizacja deszczowa ø 0,2-0,4 m, kolektory deszczo-

we ø 0,6-1,0 m, z wydzielonym pasem technicznym, oznaczonym na rysunku planu - z dopuszcze-

niem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji. 

§ 40. Teren elementarny P.Z.2034.UK/KP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: usJugi kultu religijnego, ciąg ”ieszy; 
2) do”uszcza się lokalizację: za”lecza socjalno - biurowego dla obsJugi ”arafii. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni terenu jednostki bilan-

sowej, którą stanowi Jączna ”owierzchnia terenów PŁźŁ2034ŁUKłKP i PŁźŁ2035.KS/ZP; 

3) zakazuje się dziaJalno`ci ”owodującej destabilizację skar”Ł 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą K ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego; 
2) ustala się ochronę zabytku wpisanego do rejestru zabytków - ko`cióJ ”rzy ul. SJowiczej, dla którego 

obowiązuje zachowanie historycznej kompozycji zabudowy; 

3) ustala się ochronę otoczenia zabytku, obszaru w granicach terenu elementarnego, oznaczonego na 

rysunku ”lanu, dla którego obowiązuje: 

a) zachowanie historycznej kompozycji zagospodarowania terenu, 

b) zachowanie ciągu ”ieszego, oznaczonego na rysunku ”lanu, 

c) zachowanie wolno stojącej dzwonnicy, 
d) zakaz nowych nasadzeL zieleni `redniowysokiej i wysokiej; 

4) ustala się ochronę zieleni urządzonej, oznaczonej na rysunku ”lanu, dla której obowiązuje zachowanie 

kompozycji zieleni wysokiej; 

5) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

6) powierzchnia zabudowy limitowana liniami zabudowy; 

7) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tym-

czasowego. 
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4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenu PŁźŁ2124ŁKŚŁŚ; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6; 

3) ”arking na ”otrzeby usJug kultu religijnego zlokalizowany na terenie PŁźŁ2035ŁKSłźPŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenie 
P.Z.2124.KD.D, P.Z.2035.KS/ZP, P.Z.2036.ZP/WS; 

2) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji. 

§ 41. Teren elementarny P.Z.2035.KS/ZP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: parking dla samochodów osobowych z bogatym programem zieleni; 

2) ”arking dla samochodów osobowych, dla obsJugi obiektu zlokalizowanego na terenie PŁźŁ2034ŁUKłKPŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni terenu jednostki bilan-

sowej, którą stanowi Jączna ”owierzchnia terenów P.Z.2034.UK/KP i P.Z.2035.KS/ZP; 

3) zakazuje się realizacji nawierzchni nieprzepuszczalnych. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą K ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego; 

2) nawierzchnia stanowisk ”ostojowych i dojazdów realizowana jako gruntowa lub trawiasta, stabilizo-

wana kratami trawnikowymi, siatką ze sztucznego tworzywa lub awurowymi rastrami betonowymi; 

3) ogrodzenia wyJącznie awurowe, wykonane z elementów naturalnych; 
4) zakazuje się nasadzeL drzew; 
5) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tym-

czasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

obsJuga, mowliwa jest z terenu PŁźŁ2124ŁKŚŁŚŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków i wód o”adowych realizuje 
się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenie: PŁźŁ2124ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2176ŁKPJ, 
P.Z.2034.UK/KP, P.Z.2036.ZP/WS; 

2) od”rowadzenie wód deszczowych, ”o ”odczyszczeniu w se”aratorze; 
3) istniejąca kanalizacja sanitarna ø 0,3 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 

budowy w nowej lokalizacji. 

§ 42. Teren elementarny P.Z.2036.ZP/WS. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zieleL urządzona, ciek wodny; 
2) do”uszcza się ciąg ”ieszo-jezdny w terenie 1.ZP, oznaczonym na rysunku planu; 

3) inwestycja celu ”ublicznego, z wyjątkiem ciągu ”ieszo-jezdnego w terenie 1.ZP. 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 90% ”owierzchni terenu elementarnego; 

3) nakazuje się zachowanie istniejącego cieku wodnego; 
4) zakazuje się: 

a) wykonywania prac ziemnych trwale znieksztaJcających rzeubę terenu, 
b) realizacji nawierzchni nieprzepuszczalnych, 

c) dziaJalno`ci ”owodującej destabilizację skar”, 
d) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeweli zmiany te nie sJuwą ochronie ”rzyrodyŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą K ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego; 
2) ustala się ochronę zabytku ujętego w gminnej ewidencji zabytków, oznaczonego na rysunku ”lanu - 

nieczynnego cmentarza, dla którego obowiązuje zachowanie kom”ozycji zes”oJu zieleni, w tym ale-

jowego nasadzenia drzew wzdJuw ciągu ”ieszego oznaczonego na rysunku ”lanu; 
3) ustala się ochronę zieleni urządzonej, oznaczonej na rysunku ”lanu, dla której obowiązuje: 

a) zachowanie ciągu ”ieszego, oznaczonego na rysunku ”lanu, 
b) wJączenie ”rzebudowywanych i budowanych rowów melioracyjnych, zbiorników wodnych i in-

nych elementów związanych z systemem od”rowadzania wód o”adowych i maJej retencji wod-

nej, do ogólnej kompozycji i formy zagospodarowania terenu; 

4) zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych, z wyjątkiem: 

a) obiektów maJej architektury, 
b) kJadek ”ieszych i ”ieszo-rowerowych nad ciekiem wodnym, 

c) konstrukcji o”orowych związanych z zabez”ieczeniem skarp, 

d) obiektów inwynierskich związanych z obsJugą techniczną cieku, 
e) ciągu ”ieszo-jezdnego w terenie 1.ZP; 

5) zakazuje się: 
a) lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów, 
b) nasadzeL drzew i wysokich krzewów oraz zagos”odarowania terenu w odlegJo`ci mniejszej niw 

5 m od linii brzegu cieku wodnego, uniemowliwiającego dostę” do cieku w celu konserwacji 
i eksploatacji, 

c) nasadzeL drzew i wysokich krzewów w obszarze niezakJóconego widoku, oznaczonego na ry-

sunku planu, 

d) przegradzania terenu, 

e) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tymczasowego; 

6) ustala się ”asy technologiczne wzdJuw cieku wodnego o minimalnej szeroko`ci 3 m, umowliwiające do-

jazd do cieku oraz jego konserwację i eks”loatację; 
7) obiekty maJej architektury realizowane z materiaJów naturalnych, bez zastosowania kolorowych ”o-

wJok malarskich; 

8) dla `ciewek ”arkowych, w tym gJównego ciągu ”ieszego oznaczonego na rysunku ”lanu, obowiązuje 

nawierzchnia gruntowa. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego, z wyjątkiem wydzielenia z terenu 1ŁźP ciągu 
pieszo-jezdnego o szeroko`ci minimum 6 m, Jączącego teren PŁźŁ2034ŁUKłKP i wydzielenie 2ŁUS,U 
w terenie P.Z.2033.US,U; 

2) ustala się dostę” ogólny do terenuŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2110ŁKŚŁL, PŁźŁ2124ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2176ŁKPJŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące: sieć elektroenergetyczna 15 kV, kanalizacja sanitarna ø 0,3 m i deszczowa ø 0,4 m, kolek-

tor deszczowy ø 0,54-1,0 m, rurociąg tJoczny `cieków sanitarnych ø 150 mm - z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci i rurociągu w nowej lokalizacji; 
2) istniejący ciek wodny - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu. 
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§ 43. Teren elementarny P.Z.2037.U,M. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa z do”uszczeniem lokali mieszkalnych; 

2) zakres usJug: s”ort i rekreacja, gastronomia, o`wiata, kultura, o”ieka dzienna, turystyka; 
3) do”uszcza się realizację maksymalnie dwóch lokali mieszkalnych w obiekcie usJugowym, stanowią-

cych mieszkania funkcyjne. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 70%Ł 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą K ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego; 
2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

3) powierzchnia zabudowy limitowana liniami zabudowy; 

4) do”uszcza się ”oza nie”rzekraczalną linią zabudowy budowę: 
a) siedzisk wraz z zadaszeniami, 

b) sezonowych zadaszeL nad kortami tenisowymi, 

c) zej`ć i zjazdów do garawy ”odziemnych, 

d) podziemnych szaletów ”ublicznych; 
5) lokale mieszkalne wbudowane w budynek usJug; 
6) wysoko`ć zabudowy: od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym trzecia w ”oddaszu uwytkowym, 

nie więcej niw 53 m n.p.m.; 

7) dachy strome, minimum dwus”adowe, kryte dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym; 

8) nakazuje się wJączenie realizowanych i modernizowanych rowów melioracyjnych, zbiorników wod-

nych i innych elementów związanych z systemem od”rowadzania wód o”adowych i maJej retencji 
wodnej do ogólnej kompozycji i formy zagospodarowania terenu; 

9) oznakowanie ”rowadzonej dziaJalno`ci gos”odarczej w formie szyldów umieszczanych na elewacji 

frontowej, bez”o`rednio ”rzy wej`ciu do lokalu uwytkowego lub na ogrodzeniu w ”rzy”adku gdy od-

legJo`ć elewacji frontowej od granicy dziaJki ”rzekracza 5 m; 

10) na terenach naziemnych ”arkingów nasadzenia drzew wedJug wskaunika: minimum 1 drzewo na 

5 miejsc postojowych; w przypadku realizacji mniejszej ilo`ci miejsc ”ostojowych niw 5 stanowisk, 
minimum 2 drzewa; 

11) ogrodzenia z elementów naturalnych, w formie awurowej, umowliwiającej swobodną migrację drob-

nych zwierząt; 
12) do”uszcza się realizację szaletów ”ublicznych; 
13) szalety ”ubliczne lokalizuje się wyJącznie: 

a) wbudowane w zabudowę usJugową lub 

b) podziemne; 

17) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tym-

czasowego terenu, z wyjątkiem: 

a) tymczasowych urządzeL s”ortu i rekreacji, 
b) budowy siedzisk wraz z zadaszeniami, 

c) budowy zadaszeL nad kortami tenisowymi; 

18) zakazuje się: 
a) lokalizacji wolno stojących budynków garawowych lub gos”odarczych, 
b) zastosowania na elewacjach blachy falistej i trapezowej lub materiaJów blacho”odobnych. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnego ”odziaJu terenu elementarnego, z wyjątkiem wydzielenia dwóch terenów: 
a) dla usJug z mowliwo`cią zabudowy terenu, 
b) dla usJug s”ortu i rekreacji, bez mowliwo`ci zabudowy; 

2) minimalna ”owierzchnia dziaJki: 1500 m2; 

3) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki od terenu PŁźŁ2110ŁKŚŁL: 40 m. 
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5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenu, PŁźŁ2110ŁKŚŁL; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

P.Z.2110.KD.L, P.Z.2124.KD.D, P.Z.2176.KPJ, P.Z.2193.KP; 

2) istniejący ciek wodny - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu. 

§ 44. Teren elementarny P.Z.2038.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 35% dziaJki budowlanej; 
3) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 

4) forma budynków: wolno stojące; 
5) maksymalna wysoko`ć budynków mieszkalnych: 2 kondygnacje nadziemne, nie więcej niw 10 m; 

6) budynki mieszkalne kryte dachami minimum dwuspadowymi o s”adku gJównych ”oJaci dachowych 
od 35° do 45°. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanych. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenu PŁźŁ2110ŁKŚŁL; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

P.Z.2110.KD.L, P.Z.2193.KP; 

2) istniejąca sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 

budowy sieci w nowej lokalizacji. 

§ 45. Teren elementarny P.Z.2039.MW,U/E. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usJug, stacja transformatorowa; 

2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1; 

3) czę`ć terenu ”rzeznaczona ”od budownictwo ochronne na wy”adek stanu zagrowenia ”aLstwa lub 
wojny, oznaczona na rysunku planu; 

4) do”uszcza się lokalizację stacji telefonii i zes”oJów antenowych na dachach budynków; 
5) inwestycja celu publicznego: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego: 40% terenu elementarnego. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
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2) powierzchnia zabudowy limitowana liniami zabudowy; 

3) nie”rzekraczalne linie zabudowy nie ograniczają usytuowania zej`ć i zjazdów do garawy ”odziemnych; 

4) do”uszczalna lokalizacja usJug: 
a) w budynkach mieszkalnych, nie wywej niw do ”ierwszej kondygnacji nadziemnej wJącznie, 
b) w obiektach dobudowanych do budynków mieszkalnych; 

5) zakazuje się zwiększania gabarytów istniejących budynków mieszkalnych oraz realizacji nowych bu-

dynków mieszkalnych; 

6) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 
a) 11 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 36 m dla budynków mieszkalnych, 

b) 2 kondygnacje nadziemne, nie więcej niw 7 m dla ”ozostaJej zabudowy terenu; 

7) garawe realizowane wyJącznie jako wielostanowiskowe, na min. 20 stanowisk w obiekcie; 

8) obowiązuje jednolita kolorystyka zes”oJów garawowych; 
9) do”uszcza się lokalizację garawy dwukondygnacyjnych, z dolną kondygnacją zagJębioną w ziemi; 

10) budynki kryte dachami ”Jaskimi; 

11) nakazuje się ”rzesJanianie ”nączami lub krzewami ozdobnymi ”eJnych `cian, ”oJowonych w odlegJo`ci 
do 10 m od linii rozgraniczającej drogi ”ublicznej; minimalna wysoko`ć osJony z zieleni: 2 m nad po-

ziom ”rzylegJego terenu; 

12) na obszarze rezerwowanym pod budownictwo ochronne, wyznaczone na wypadek wprowadzenia 

stanu zagrowenia bez”ieczeLstwa ”aLstwa, zakazuje się lokalizacji ”odziemnych garawy, sieci inwynie-

ryjnych oraz nasadzeL wysokiej zieleni; 

13) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tym-

czasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenu PŁźŁ2106ŁKŚŁL; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w 
terenach: P.Z.2106.KD.L, P.Z.2108.KD.L oraz ul. Rostockiej; 

2) istniejące sieci: wodociągowa ø 50 - 100 mm, gazowa ø 32-200 mm, cieplna ø 2 x 25 mm, 2 x 100 

mm i ø 2 x 250 mm, elektroenergetyczna 15 kV i 0,4 kV, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna 

ø 0,2 m i deszczowa ø 0,2-0,3 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy 

sieci w nowej lokalizacji; 

3) istniejąca dobudowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z dopusz-

czeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

4) istniejąca stacja bazowa telefonii komórkowej - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

oraz budowy nowych stacji w terenie elementarnym. 

§ 46. Teren elementarny P.Z.2040.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 35% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 35% dziaJki budowlanej; 
3) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 

4) forma budynków: bliuniacze; 
5) wysoko`ć budynków mieszkalnych: od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 12,5 m; 
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6) ustala się warunki ”rzebudowy, rozbudowy i dobudowy do budynku Thugutta 2,4: 

a) budynek kryty dachem stromym, o kącie nachylenia gJównych ”oJaci dachowych identycznym 

jak w budynku Thugutta 2,4, 

b) kalenica dachu obiektu ”rzylegającego do budynku Thugutta 2,4 na ”oziomie nie wywszym niw li-
nia okapu dachu budynku Thugutta 2,4, 

c) do`wietlenie ”oddasza od strony terenu PŁźŁ2106ŁKŚŁL wyJącznie oknami ”oJaciowymi; 

7) budynki kryte dachami stromymi lub ”Jaskimi - z zastrzeweniem ust. 3 pkt 6. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanychŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenu PŁźŁ2106ŁKŚŁL; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w 
terenie P.Z.2106.KD.L; 

2) istniejące sieci: cieplna ø 2 x 250 mm i telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudo-

wy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji. 

§ 47. Teren elementarny P.Z.2041.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 40% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 40% dziaJki budowlanej; 
3) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 

4) forma budynków: bliuniacze, szeregowe; 
5) wysoko`ć budynków mieszkalnych: od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 12,5 m; 

6) budynki kryte dachami stromymi lub ”Jaskimi. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanychŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2106ŁKŚŁL PŁźŁ2108ŁKŚŁL, PŁźŁ2135ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2137ŁKŚŁŚ; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia 
w terenach: P.Z.2106.KD.L, P.Z.2108.KD.L, P.Z.2135.KD.D, P.Z.2137.KD.D, P.Z.2180.KP; 

2) istniejące sieci: wodociągowa ø 100 mm, cie”lna ø 2 x 250 mm, ø 2 x 89 mm i ø 2 x 76 mm, elektro-

energetyczna 0,4 m, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna ø 0,15-0,2 m i deszczowa 

ø 0,15 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji. 
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§ 48. Teren elementarny P.Z.2042.KG/ZP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zes”óJ garawowy z bogatym programem zieleni; 

2) do”uszcza się uwytkowanie kondygnacji ”odziemnej na cele pomieszczeL gospodarczych. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 20% ”owierzchni terenu elementarnego; 

2) zakazuje się dziaJalno`ci ”owodującej destabilizację skar”; 
3) obowiązuje bogaty ”rogram zieleni. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) powierzchnia zabudowy limitowana liniami zabudowy; 

3) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 5 m od poziomu terenu P.Z.2106.KD.L; 

4) zes”óJ garawy o jednolitej kolorystyce i formie architektonicznej; 

5) budynki kryte dachami ”Jaskimi lub stromymi; 

6) zagos”odarowanie terenów 1ŁźP i 2ŁźP, oznaczonych na rysunku ”lanu: zieleL urządzona; 

7) na terenach 1ŁźP i 2ŁźP do”uszcza się zachowanie istniejących miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych, usytuowanych bez”o`rednio ”rzy granicy z terenem P.Z.2106.KD.L, maksymalnie do linii 

istniejącej korony skar”y; 
8) zakazuje się: 

a) lokalizacji reklam, 

b) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się dokonywania wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

obsJuga, mowliwa jest z terenu PŁźŁ2106ŁKŚŁLŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w energię elektryczną oraz od”rowadzanie wód o”adowych realizuje się w o”arciu o ist-

niejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: P.Z.2106.KD.L, P.Z.2180.KP; 

2) istniejące sieci: gazowa ø 100 - 200 mm i telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbu-

dowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji w terenach: P.Z.2106.KD.L, P.Z.2180.KP. 

§ 49. Teren elementarny P.Z.2043.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 40% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 40% dziaJki budowlanej; 
3) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 

4) forma budynków: szeregowe; 
5) wysoko`ć budynków mieszkalnych: od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 12,5 m; 

6) budynki kryte dachami stromymi lub ”Jaskimi. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanychŁ 
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5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2106ŁKŚŁL, PŁźŁ2136ŁKŚŁŚ; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia 
w terenach: P.Z.2106.KD.L, P.Z.2136.KD.D, P.Z.2137.KD.D, P.Z.2180.KP, P.Z.2183.KP; 

2) istniejące sieci: gazowa ø 100-200 mm i cieplna ø 2 x 100 mm oraz kanalizacja sanitarna ø 0,2 m 

i deszczowa ø 0,2-0,3 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci 

w nowej lokalizacji w terenach: P.Z.2136.KD.D, P.Z.2137.KD.D, P.Z.2180.KP, P.Z.2183.KP. 

§ 50. Teren elementarny P.Z.2044.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 40% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren czę`ciowo objęty strefą B ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów historycznej 
struktury przestrzennej; 

2) ustala się ochronę zabytków, ujętych w gminnej ewidencji zabytków - bliuniacze budynki mieszkalne 

”rzy ulicy KraLcowej 2-4, dla których obowiązuje: 

a) zachowanie gabarytów i formy dachów, z ”okryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

b) zakaz nadbudowy, 

c) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza w elewacji frontowej oraz 
w elewacjach bocznych, 

d) szeroko`ć okien w lukarnach bądu wystawkach nie większa niw szeroko`ć okien usytuowanych 
na niwszej kondygnacji, 

e) zachowanie wystroju elewacji w formie cokoJa, 
f) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych w elewacji frontowej oraz 

w elewacjach bocznych, 

g) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

h) zachowanie oryginalnej formy stolarki z dwudzielnym ”odziaJem, 

i) ”rzy realizacji zewnętrznych ocie”leL ”rzylegających do siebie segmentów bliuniaczych, Jączna 
grubo`ć zastosowanych materiaJów, ”o wykoLczeniu, nie mowe być równa, 

j) dla ”rzylegających do siebie segmentów budynków mieszkalnych nakaz zastosowania na elewacjach 

frontowych i bocznych jednakowych materiaJów wykoLczeniowych, w identycznym kolorze, 

k) wymiana ”okryć dachowych na ”rzylegających do siebie segmentach budynków mieszkalnych 

z zastosowaniem jednolitego typu i koloru pokrycia; 

3) dla zabytków o których mowa w ust. 3 pkt 2 do”uszcza się rozbudowę i dobudowę do zabytku, od 
strony ogrodowej; 

4) ustala się warunki rozbudowy i dobudowy do zabytków o których mowa w ust. 3 pkt 2: 

a) wysoko`ć obiektu ”rzylegającego do zabytku, jedna kondygnacja nadziemna, 

b) górna krawędu stro”u lub oka” dachu obiektu ”rzylegającego do zabytku, na ”oziomie nie wyw-
szym niw linia oka”u dachu zabytku, 

c) wysoko`ć obiektu sytuowanego w odlegJo`ci co najmniej 2 m od zabytku nie mowe ”rzekraczać 
wysoko`ci obiektu objętego ochroną, 

d) kąt nachylenia gJównych ”oJaci dachu stromego identyczny jak w obiekcie chronionym; 

5) nie”rzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu; 

6) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 40% dziaJki budowlanej; 
7) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 

8) forma budynków: wolno stojące, bliuniacze, szeregowe; 
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9) wysoko`ć budynków mieszkalnych: od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 12,5 m - 

z zastrzeweniem ust. 3 pkt 4; 

10) budynki kryte dachami stromymi lub ”Jaskimi. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanychŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2135ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2136ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2137ŁKŚŁŚ; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w 
terenach: P.Z.2135.KD.D, P.Z.2136.KD.D, P.Z.2137.KD.D, P.Z.2183.KP; 

2) istniejąca kanalizacja sanitarna ø 0,20 m i deszczowa ø 0,30 m - z dopuszczeniem przebudowy, roz-

budowy, remontu oraz budowy kanalizacji w nowej lokalizacji. 

§ 51. Teren elementarny P.Z.2045.U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa; 
2) do”uszczalny zakres usJug: handel, gastronomia, obsJuga klientów i firm; 

3) do”uszcza się lokalizację stacji telefonii i zes”oJów antenowych na dachach budynków; 
4) zakazuje sie lokalizacji: s”rzedawy ”aliw ”Jynnych i gazu ”Jynnego do ”ojazdów samochodowych, 

warsztatów mechaniki pojazdowej, placów skJadowych na otwartej ”rzestrzeniŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 20% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) nie”rzekraczalne linie zabudowy nie ograniczają usytuowania zej`ć i zjazdów do garawy ”odziemnych; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 45% terenu; 

4) dopuszczalna, maksymalna ”owierzchnia s”rzedawy w lokalu handlowym: 400 m2; 

5) wysoko`ć zabudowy: od 2 do 4 kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 77 m.n.p.m.; 

6) budynki kryte dachami ”Jaskimi; 

7) budynki lub dobudówki, nie wywsze niw jedna kondygnacja nadziemna, kryte dachem ”Jaskim w for-

mie tarasu; 

8) zakazuje się: 
a) lokalizacji wolno stojących budynków garawowych, gos”odarczych lub technicznych, 

b) sytuowania reklam wolno stojących oraz reklam na ogrodzeniach, 

c) zastosowania na elewacjach blachy falistej i trapezowej lub materiaJów blacho”odobnych, 
d) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, 
e) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej: 2000 m2; 

2) ”oJowenie nowych granic dziaJek wyznacza się ”od kątem 85°-95° w stosunku do osi przylegJego do 
frontu dziaJki ”asa drogowego; 

3) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej: 35 m. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2106ŁKŚŁL, PŁźŁ2135ŁKŚŁŚ, ulicy Bandurskiego; 
2) liczbę miejsc postojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w 
terenach: P.Z.2106.KD.L, P.Z.2135.KD.D, P.Z.2183.KP oraz ul. KsŁ b”a WJadysJawa Bandurskiego; 

2) istniejące sieci: wodociągowa ø 100 mm, elektroenergetyczna 15 kV i 0,4 kV - z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) istniejąca wbudowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z dopusz-

czeniem przebudowy, rozbudowy, remontu; 

4) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 

5) istniejąca stacja bazowa telefonii komórkowej - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

oraz budowy nowych stacji w terenie elementarnym. 

§ 52. Teren elementarny P.Z.2046.US,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: usJugi s”ortu; 
2) do”uszcza się usJugi towarzyszące i jeden obiekt zamieszkania zbiorowego - hotel na ”otrzeby usJug 

sportu; 

3) do”uszczalny zakres usJug towarzyszących: edukacja, rekreacja, kultura, gastronomia, turystyka, 

dziaJalno`ć mająca na celu ”o”rawę kondycji fizycznej, w tym: sauny, solaria, baseny lecznicze, cen-

tra fitness; 

4) inwestycja celu ”ublicznego: usJugi s”ortu; 
5) czę`ć terenu ”rzeznaczona ”od budownictwo ochronne na wy”adek stanu zagrowenia ”aLstwa, 

oznaczona na rysunku planu. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 60% ”owierzchni terenu elementarnego. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) nie”rzekraczalne linie zabudowy nie ograniczają sytuowania: 
a) garawy ”odziemnych z zej`ciami i zjazdami, 

b) schodów i ram” do budynków, 

c) miejsc dla widzów, w tym zadaszonych trybun i tarasów nad ”odziemnymi garawami, 

d) rozbieralnych, tymczasowych zadaszeL nad naziemnymi urządzeniami sportu; 

3) powierzchnia zabudowy limitowana liniami zabudowy; 

4) ustala się zagos”odarowanie czę`ci terenu o ”owierzchni minimum 8000 m2 na cele boisk sporto-

wych, w tym boisk ”iJkarskich; 
5) boiska s”ortowe kryte naturalną nawierzchnią, n”Ł trawiastą; 
6) usJugi towarzyszące wbudowane w budynki usJug s”ortu; 
7) maksymalna ”owierzchnia usJug towarzyszących: 40% ”owierzchni caJkowitej budynku; 

8) obiekt gastronomii nie większy niw na 50 miejsc konsumpcyjnych; 

9) hotel na ”otrzeby usJug s”ortu nie większy niw na 70 miejsc noclegowych; 

10) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 68 m n.p.m. - z zastrzeweniem ust. 3 pkt 11; 

11) maksymalna wysoko`ć zabudowy w terenie ”oJowonym bez”o`rednio ”rzy terenie PŁźŁ2132ŁKŚŁŚ: 
58 m n.p.m.; 

12) budynki kryte dachami stromymi lub ”Jaskimi; 

13) okna w dachach stromych do”uszcza się wyJącznie ”oJaciowe; 
14) zakazuje się zastosowania na elewacjach blachy falistej i tra”ezowej lub materiaJów blacho”odobnych; 

15) do”uszcza się wyJącznie awurowe ogrodzenie terenu; 

16) zakazuje się lokalizacji: 
a) garawy naziemnych, z wyjątkiem wbudowanych w skarpy, 

b) wolno stojących budynków gos”odarczych lub technicznych, 

c) reklam od strony ulicy Bandurskiego i ulicy Axentowicza, 
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d) tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem zadaszeL nad naziemnymi urządzeniami s”ortu, 

e) podziemnych garawy, sieci inwynieryjnych oraz nasadzeL drzew w terenie ”rzeznaczonym pod bu-

downictwo ochronne na wy”adek stanu zagrowenia ”aLstwa; 
17) zakazuje się nowego zagos”odarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: P.Z.2132.KD.D, P.Z.2134.KD.D, P.Z.2135.KD.D; 

2) do”uszcza się obsJugę komunikacyjną z terenu PŁźŁ2110ŁKŚŁL; 
3) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6; 

4) do”uszcza się lokalizację czę`ci miejsc postojowych na dziaJce nr 4ł1 z obrębu 3096, ”oJowonej ”rzy 
skrzywowaniu ulicy Bandurskiego i ulicy KresowejŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w 
terenach: P.Z.2110.KD.L, P.Z.2132.KD.D, P.Z.2134.KD.D, P.Z.2135.KD.D, P.Z.2184.KP oraz ul. Ks. 

b”a WJadysJawa Bandurskiego; 
2) istniejące sieci: wodociągowa, cie”lna, elektroenergetyczna 15 kV i 0,4 kV, telekomunikacyjna - 

z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji w tere-

nach: P.Z.2132.KD.D, P.Z.2184.KP; 

3) istniejąca na”owietrzna sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji. 

§ 53. Teren elementarny P.Z.2047.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 40% dziaJki budowlanej; 
3) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 

4) forma budynków: wolno stojące, bliuniacze, szeregowe; 
5) wysoko`ć budynków mieszkalnych: od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 12,5 m; 

6) budynki kryte dachami stromymi lub ”Jaskimi. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanychŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: P.Z.2132.KD.D, P.Z.2134.KD.D; 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz odprowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia 
w terenach: P.Z.2132.KD.D, P.Z.2134.KD.D, P.Z.2184.KP; 

2) istniejące sieci: wodociągowa ø 100 mm, gazowa ø 100 mm, elektroenergetyczna 15 kV oraz kanali-

zacja deszczowa ø 0,2 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz, budowy sieci 

w nowej lokalizacji w terenach: P.Z.2134.KD.D, P.Z.2184.KP; 
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3) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji. 

§ 54. Teren elementarny P.Z.2048.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren czę`ciowo objęty strefą B ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów historycznej struktury 

przestrzennej; 

2) ustala się ochronę zabytków, ujętych w gminnej ewidencji zabytków - bliuniacze budynki mieszkalne 

i bliuniacze budynki gos”odarcze ”rzy ulicy Gęsiej 10-12, ulicy KraLcowej 1-3, ulicy KraLcowej 5-7, 

ulicy KraLcowej 9-11, dla których obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytów i formy dachów, z ”okryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

b) zakaz nadbudowy, 

c) zachowanie wystroju elewacji w formie cokoJu, 
d) ”rzy ulicy KraLcowej zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza, 
e) szeroko`ć okien w lukarnach bądu wystawkach nie większa niw szeroko`ć okien usytuowanych 

na niwszej kondygnacji, 
f) ”rzy ulicy Gęsiej zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza, 
g) nowe do`wietlenia ”oddasza w elewacji frontowej wyJącznie w formie okien ”oJaciowych, 
h) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych w elewacji frontowej oraz 

w elewacjach bocznych, 

i) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

j) zachowanie oryginalnej formy stolarki z dwudzielnym ”odziaJem, 

k) ”rzy realizacji zewnętrznych ocie”leL ”rzylegających do siebie segmentów bliuniaczych, Jączna 
grubo`ć zastosowanych materiaJów, ”o wykoLczeniu, nie mowe być równa, 

l) dla przylegających do siebie segmentów budynków mieszkalnych nakaz zastosowania na elewa-

cjach frontowych i bocznych jednakowych materiaJów wykoLczeniowych, w identycznym kolorze, 

m) wymiana ”okryć dachowych na ”rzylegających do siebie segmentach budynków mieszkalnych 

z zastosowaniem jednolitego typu i koloru pokrycia; 

3) dla zabytków o którym mowa w ust. 3 pkt 2 do”uszcza się: 
a) rozbudowę i dobudowę do zabytków, od strony ogrodowej, 
b) nowe do`wietlenia ”oddasza wyJącznie w tylnej elewacji; 

4) ustala się warunki rozbudowy i dobudowy do zabytkowych budynków mieszkalnych o których mowa 

w ust. 3 pkt 2: 

a) wysoko`ć obiektu ”rzylegającego do zabytku, jedna kondygnacja nadziemna, 

b) górna krawędu stro”u lub oka” dachu obiektu sytuowanego ”omiędzy zabytkami na poziomie nie 

wywszym niw linia oka”u dachu zabytkowego budynku gos”odarczego, 

c) górna krawędu stro”u lub oka” dachu obiektu ”rzylegającego do zabytku Gęsia 10-12, na pozio-

mie nie wywszym niw linia oka”u dachu zabytku, 
d) wysoko`ć obiektu sytuowanego w odlegJo`ci co najmniej 2 m od zabytku nie mowe ”rzekraczać 

wysoko`ci obiektu objętego ochroną, 
e) kąt nachylenia gJównych ”oJaci dachu stromego identyczny jak w obiekcie chronionym; 

5) nie”rzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu; 

6) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 40% dziaJki budowlanej; 
7) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 

8) forma budynków: wolno stojące, bliuniacze, szeregowe; 
9) wysoko`ć budynków mieszkalnych: od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 12,5 m - 

z zastrzeweniem ust. 3 pkt 4; 

10) budynki kryte dachami stromymi lub ”Jaskimi - z zastrzeweniem ust. 3 pkt 4. 
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4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanychŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2132ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2134ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2135ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2163ŁKŚW; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w 
terenach: P.Z.2132.KD.D, P.Z.2134.KD.D, P.Z.2135.KD.D, P.Z.2163.KDW, P.Z.2181.KP; 

2) istniejące sieci: gazowa ø 125 - 180 mm, cieplna 2 x ø 85 mm i 2 x ø 100 mm, elektroenergetyczna 

15 kV oraz kanalizacja sanitarna ø 0,2 m i deszczowa ø 0,25 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbu-

dowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji w terenach: P.Z.2134.KD.D, P.Z.2163.KDW; 

3) istniejący drenaw odwadniający ø 100 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu. 

§ 55. Teren elementarny P.Z.2049.U/E. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa, stacja transformatorowa; 

2) do”uszczalny zakres usJug: handel, gastronomia, obsJuga klientów i firm; 

3) inwestycja celu publicznego: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 30% ”owierzchni terenu. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) ustala się zamknięcie kompozycyjne obiektem budowlanym, oznaczone na rysunku planu; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

3) obowiązująca linia zabudowy oznaczona na rysunku planu; 

4) maksymalna ”owierzchnia zabudowy na dziaJce budowlanej: 40%; 
5) wysoko`ć zabudowy: od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym trzecia w ”oddaszu uwytkowym, 

nie więcej niw 60 m n.p.m.; 

6) obowiązuje dach stromy, z wyjątkiem dobudówek dla których do”uszcza się dach ”Jaski w formie tarasu; 

7) zakazuje się: 
a) lokalizacji wolno stojących budynków garawowych, gos”odarczych oraz wolno stojącej stacji 

transformatorowej, 

b) sytuowania reklam wolno stojących, 
c) zastosowania na elewacjach blachy falistej i trapezowej lub materiaJów blacho”odobnych, 
d) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenu PŁźŁ2132ŁKŚŁŚ; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia 
w terenach: P.Z.2132.KD.D, P.Z.2181.KP; 

2) istniejące sieci: cie”lna ø 4 x 50 mm, kanalizacja sanitarna ø 0,15 m - z dopuszczeniem przebudowy, 

rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) istniejąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z dopuszczeniem prze-

budowy, rozbudowy, remontu oraz budowy w nowej lokalizacji. 
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§ 56. Teren elementarny P.Z.2050.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni dziaJki budowlanej; 
2) zakazuje się dziaJalno`ci ”owodującej destabilizację skar”Ł 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) ustala się ochronę zabytków, ujętych w gminnej ewidencji zabytków - bliuniacze budynki mieszkalne 

”rzy ulicy Gęsiej 14-16, dla których obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytów i formy dachów z ”okryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

b) zakaz nadbudowy, 

c) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza, 
d) nowe do`wietlenia ”oddasza wyJącznie w formie okien ”oJaciowych, 
e) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych w elewacji frontowej oraz 

w elewacjach bocznych, 

f) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

g) zachowanie oryginalnej formy stolarki z dwudzielnym ”odziaJem, 

h) ”rzy realizacji zewnętrznych ocie”leL ”rzylegających do siebie segmentów bliuniaczych, Jączna 
grubo`ć zastosowanych materiaJów, ”o wykoLczeniu, nie mowe być równa, 

i) dla przylegających do siebie segmentów budynków mieszkalnych nakaz zastosowania na elewa-

cjach frontowych i bocznych jednakowych materiaJów wykoLczeniowych, w identycznym kolorze, 

j) wymiana ”okryć dachowych na ”rzylegających do siebie segmentach budynków mieszkalnych 

z zastosowaniem jednolitego typu i koloru pokrycia; 

2) dla zabytków o których mowa w ust. 3 pkt 1 do”uszcza się rozbudowę i dobudowę do zabytków, od 
strony ogrodowej; 

3) ustala się warunki rozbudowy i dobudowy do zabytków o których mowa w ust. 3 pkt 1: 

a) wysoko`ć obiektu ”rzylegającego do zabytku, jedna kondygnacja nadziemna, 

b) górna krawędu stro”u lub oka” dachu obiektu ”rzylegającego do zabytku, na ”oziomie nie wyw-
szym niw linia oka”u dachu zabytku, 

c) wysoko`ć obiektu sytuowanego w odlegJo`ci co najmniej 2 m od zabytku nie mowe ”rzekraczać 
wysoko`ci obiektu objętego ochroną, 

d) kąt nachylenia gJównych ”oJaci dachu stromego identyczny jak w obiekcie chronionym; 

4) nie”rzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu; 

5) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 40% dziaJki budowlanej; 
6) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 

7) forma budynków: wolno stojące, bliuniacze, szeregowe; 
8) wysoko`ć budynków mieszkalnych: od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 12,5 m - 

z zastrzeweniem ust. 3 pkt 3; 

9) budynki kryte dachami stromymi lub ”Jaskimi. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanychŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2108.KD.L, P.Z.2132.KD.D, P.Z.2135.KD.D, P.Z.2162.KDW; 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie 

`cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenie 

oraz w terenach: P.Z.2108.KD.L, P.Z.2132.KD.D, P.Z.2135.KD.D, P.Z.2162.KDW, P.Z.2181.KP; 

2) istniejące sieci: cieplna ø 2 x 60 mm oraz kanalizacja sanitarna ø 0,15-0,2 m - z dopuszczeniem prze-

budowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 
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3) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji. 

§ 57. Teren elementarny P.Z.2051.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 40% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) ustala się ochronę zabytków, ujętych w gminnej ewidencji zabytków - wolno stojący budynek miesz-

kalny ”rzy ulicy Bocianiej 52, wolno stojący budynek mieszkalny i gospodarczy przy ulicy Bocianiej 

54, dla których obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytów i formy dachów, z ”okryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

b) zakaz nadbudowy, 

c) zachowanie elementów wystroju elewacji: cokoJów, o”asek okiennych, boniowania, 

d) zachowanie oryginalnych ”rzedsionków dostawionych do elewacji bocznych w budynkach 
mieszkalnych przy ulicy Bocianiej 52 i ulicy Bocianiej 54, 

e) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza oraz realizacji nowych do`wietleL 
budynku Bociania 54, 

f) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza budynku Bociania 52, 

g) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych w elewacji frontowej oraz 

w elewacjach bocznych, 

h) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

i) zachowanie oryginalnej formy stolarki z dwudzielnym ”odziaJem; 

2) dla zabytków o których mowa w ust. 3 pkt 1 do”uszcza się: 
a) rozbudowę i dobudowę od strony ogrodowej, 
b) nowe do`wietlenia ”oddasza budynku Bociania 52 wyJącznie w formie okien ”oJaciowych; 

3) nie”rzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu; 

4) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 35% dziaJki budowlanej; 

5) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 

6) forma budynków: wolno stojące, bliuniacze; 
7) wysoko`ć budynków mieszkalnych: od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym trzecia w poddaszu 

uwytkowym, nie więcej niw 12,5 m; 

8) ustala się warunki rozbudowy zabytków i dobudowy do zabytków o których mowa w ust. 3 pkt 1: 

a) wysoko`ć obiektu ”rzylegającego do zabytku, jedna kondygnacja nadziemna, 

b) górna krawędu stro”u lub oka” dachu obiektu sytuowanego ”omiędzy zabytkami Bociania 54, na 

poziomie nie wywszym niw linia oka”u dachu zabytkowego budynku gos”odarczego, 
c) górna krawędu stro”u lub oka” dachu obiektu ”rzylegającego do zabytku Bociania 52, na ”ozio-

mie nie wywszym niw linia oka”u dachu zabytku, 
d) wysoko`ć obiektu sytuowanego w odlegJo`ci co najmniej 2 m od zabytku nie mowe ”rzekraczać 

wysoko`ci obiektu objętego ochroną, 
e) kąt nachylenia gJównych ”oJaci dachu stromego identyczny jak w obiekcie chronionym; 

9) budynki kryte dachami stromymi lub ”Jaskimi - z zastrzeweniem ust. 3 pkt 10; 

10) budynki mieszkalne usytuowane na dziaJkach ”rzylegJych do terenu PŁźŁ2108ŁKŚŁL lub terenu 
P.Z.2132.KD.D, kryte dachami minimum dwuspadowymi o s”adku gJównych ”oJaci dachowych od 
35° do 45°. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanych. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2108ŁKŚŁL, PŁźŁ2111ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2129ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2131ŁKŚŁŚ, 
P.Z.2132.KD.D; 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w 

terenach: P.Z.2108.KD.L, P.Z.2111.KD.D, P.Z.2129.KD.D, P.Z.2131.KD.D, P.Z.2132.KD.D, 

P.Z.2179.KP; 

2) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji. 

§ 58. Teren elementarny P.Z.2052.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 40% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nie”rzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 35% dziaJki budowlanej; 
3) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 

4) forma budynków: wolno stojące, bliuniacze; 
5) wysoko`ć budynków mieszkalnych: od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 12,5 m; 

6) budynki kryte dachami stromymi lub ”Jaskimi; 

7) zakazuje się ”owiększania gabarytów czę`ci budynków, znajdujących się ”oza nie”rzekraczalną linią 
zabudowy. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanychŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2129ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2130ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2131ŁKŚŁŚ; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

P.Z.2129.KD.D, P.Z.2130.KD.D, P.Z.2131.KD.D, P.Z.2179.KP; 

2) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji. 

§ 59. Tereny elementarne P.Z.2053.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 40% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu; 
3) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 35% dziaJki budowlanej; 
4) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 

5) forma budynków: wolno stojące, bliuniacze; 
6) wysoko`ć budynków mieszkalnych: od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 12,5 m; 

7) budynki kryte dachami stromymi lub ”Jaskimi. 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 69 ｦ 12621 ｦ Poz. 1863 

 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanychŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2129ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2130ŁKŚŁŚ; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

P.Z.2129.KD.D, P.Z.2130.KD.D; 

2) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji. 

§ 60. Tereny elementarne P.Z.2054.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 30% dziaJki budowlanej; 
3) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 

4) forma budynków: wolno stojące, bliuniacze; 
5) wysoko`ć budynków mieszkalnych: od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 12,5 m; 

6) budynki kryte dachami stromymi lub ”Jaskimi; 

7) zakazuje się ”owiększania gabarytów garawy znajdujących się ”oza nie”rzekraczalną linią zabudowy. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) do”uszcza się wtórny ”odziaJ terenu elementarnego; 

2) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej: 450 m2; 

3) ”oJowenie nowych granic dziaJek wyznacza się ”od kątem 85°-95° w stosunku do osi ”rzylegJego do 
frontu dziaJki ”asa drogowego; 

4) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej: 15 m. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2130ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2132ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2133ŁKŚŁŚ; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

P.Z.2130.KD.D, P.Z.2132.KD.D, P.Z.2133.KD.D; 

2) istniejąca sieć gazowa ø 80 - 180 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) istniejąca na”owietrzna sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji. 

§ 61. Teren elementarny P.Z.2055.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 40% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
2) nakazuje się rekultywację gruntu z wykorzystaniem urodzajnej gleby uzyskanej w trakcie prowadzenia 

prac ziemnych. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) ustala się ochronę zabytków, ujętych w gminnej ewidencji zabytków - bliuniacze budynki mieszkalne 

i gos”odarcze usytuowane ”rzy ulicy Gęsiej 9-11 i 13-15, dla których obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytów i formy dachów z ”okryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

b) zakaz nadbudowy, 

c) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza, 
d) nowe do`wietlenia ”oddasza wyJącznie w formie okien ”oJaciowych, 
e) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych w elewacji frontowej oraz 

w elewacjach bocznych, 

f) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

g) zachowanie oryginalnej formy stolarki z dwudzielnym ”odziaJem, 

h) ”rzy realizacji zewnętrznych ocie”leL ”rzylegających do siebie segmentów bliuniaczych, Jączna 
grubo`ć zastosowanych materiaJów, ”o wykoLczeniu, nie mowe być równa, 

i) dla ”rzylegających do siebie segmentów budynków mieszkalnych nakaz zastosowania na elewa-

cjach frontowych i bocznych jednakowych materiaJów wykoLczeniowych, w identycznym kolorze, 

j) wymiana ”okryć dachowych na ”rzylegających do siebie segmentach budynków mieszkalnych 

z zastosowaniem jednolitego typu i koloru pokrycia; 

2) dla zabytków o których mowa w ust. 3 pkt 1 do”uszcza się rozbudowę i dobudowę do zabytków, od 
strony ogrodowej; 

3) ustala się warunki rozbudowy i dobudowy do zabytkowych budynków mieszkalnych o których mowa 

w ust. 3 pkt 1: 

a) wysoko`ć obiektu ”rzylegającego do zabytku, jedna kondygnacja nadziemna, 

b) górna krawędu stro”u lub oka” dachu obiektu sytuowanego ”omiędzy zabytkami na poziomie nie 

wywszym niw linia oka”u dachu zabytkowego budynku gos”odarczego, 

c) wysoko`ć obiektu sytuowanego w odlegJo`ci co najmniej 2 m od zabytku nie mowe ”rzekraczać 
wysoko`ci obiektu objętego ochroną, 

d) kąt nachylenia gJównych ”oJaci dachu stromego identyczny jak w obiekcie chronionym; 

4) nie”rzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy: 35% dziaJki budowlanej; 
6) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 

7) forma budynków: wolno stojące, bliuniacze, szeregowe; 
8) wysoko`ć budynków mieszkalnych: od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 12,5 m - 

z zastrzeweniem ust. 3 pkt 3; 

9) budynki kryte dachami stromymi lub ”Jaskimi - z zastrzeweniem ust. 3 pkt 3. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanych, z wyjątkiem ”odziaJu dziaJki nr 50/36 z obrę-
bu 3093 ”od budowę budynków mieszkalnych wolno stojących lub bliuniaczych; 

2) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej dla nowego budynku mieszkalnego: 600 m2; 

3) ustala się kąt nachylenia granicy dziaJek budowlanych w stosunku do linii rozgraniczającej drogi ”u-

blicznej: 

a) odnoszący się do ”asa terenu gJęboko`ci minimum 10 m, bez”o`rednio ”rzylegającego do linii 
rozgraniczającej drogę ”ubliczną, 

b) zawarty w przedziale od 85° do 95°; 

4) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej: 30 m. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2132ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2133ŁKŚŁŚ; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w 
terenach: P.Z.2132.KD.D, P.Z.2133.KD.D; 

2) istniejące sieci: cie”lna 4 x ø 50 mm oraz kanalizacja sanitarna ø 0,25-0,3 m i deszczowa ø 0,3 m - 

z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji, 

w terenach: P.Z.2132.KD.D, P.Z.2133.KD.D. 

§ 62. Teren elementarny P.Z.2056.U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa; 
2) do”uszczalny zakres usJug: handel, gastronomia, obsJuga klientów i firm. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 20% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy na dziaJce budowlanej: 20%; 
3) wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, nie więcej niw 10 m; 

4) budynki kryte dachami stromymi, minimum dwuspadowymi o s”adku gJównych ”oJaci dachowych nie 
większym niw 35°; 

5) w dachu obowiązują okna ”oJaciowe; 
6) zakazuje się: 

a) lokalizacji wolno stojących budynków garawowych lub gos”odarczych, 
b) zastosowania na elewacjach blachy falistej i trapezowej lub materiaJów blacho”odobnych, 
c) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2132ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2133ŁKŚŁŚ; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w 
terenach: P.Z.2132.KD.D, P.Z.2133.KD.D; 

2) istniejące sieci: gazowa ø 180 mm, elektroenergetyczna 15 kV i 0,4 kV oraz kanalizacja sanitarna 

ø 0,3 m i deszczowa ø 0,3 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz 

budowy sieci w nowej lokalizacji w terenach: P.Z.2132.KD.D, P.Z.2133.KD.D. 

§ 63. Teren elementarny P.Z.2057.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 40% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) ustala się ochronę zabytków, ujętych w gminnej ewidencji zabytków - bliuniacze budynki mieszkalne 

i bliuniacze budynki gos”odarcze ”rzy ulicy Axentowicza 2-4, ulicy Axentowicza 6-8, ulicy Gęsiej 1-3, 

dla których obowiązuje: 

a) zachowanie gabarytów i formy dachów, z ”okryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 
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b) zakaz nadbudowy, 

c) zachowanie wystroju elewacji w formie cokoJa, 
d) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza, 
e) nowe do`wietlenia ”oddasza wyJącznie w formie okien ”oJaciowych, 

f) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych w elewacji frontowej oraz w 
elewacjach bocznych, 

g) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

h) zachowanie oryginalnej formy stolarki z dwudzielnym ”odziaJem, 

i) przy realizacji zewnętrznych ocie”leL ”rzylegających do siebie segmentów bliuniaczych, Jączna 
grubo`ć zastosowanych materiaJów, ”o wykoLczeniu, nie mowe być równa, 

j) dla ”rzylegających do siebie segmentów budynków mieszkalnych nakaz zastosowania na elewa-

cjach frontowych i bocznych jednakowych materiaJów wykoLczeniowych, w identycznym kolorze, 

k) wymiana ”okryć dachowych na ”rzylegających do siebie segmentach budynków mieszkalnych 

z zastosowaniem jednolitego typu i koloru pokrycia; 

2) dla zabytków o których mowa w ust. 3 pkt 1 do”uszcza się rozbudowę i dobudowę do zabytków, od 
strony ogrodowej; 

3) ustala się warunki rozbudowy i dobudowy do zabytkowych budynków mieszkalnych o których mowa 

w ust. 3 pkt 1: 

a) wysoko`ć obiektu ”rzylegającego do zabytku, jedna kondygnacja nadziemna, 

b) górna krawędu stro”u lub oka” dachu obiektu sytuowanego ”omiędzy zabytkami na poziomie nie 

wywszym niw linia oka”u dachu zabytkowego budynku gos”odarczego, 

c) wysoko`ć obiektu sytuowanego w odlegJo`ci co najmniej 2 m od zabytku nie mowe ”rzekraczać 
wysoko`ci obiektu objętego ochroną, 

d) kąt nachylenia gJównych ”oJaci dachu stromego identyczny jak w obiekcie chronionym; 

4) nie”rzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% dziaJki budowlanej; 
6) do”uszcza się odbudowę i ”rzebudowę istniejącego budynku wielorodzinnego w gabarytach istnieją-

cego obiektu; 

7) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 

8) forma budynków: wolno stojące, bliuniacze; 
9) wysoko`ć budynków mieszkalnych: od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 12,5 m - 

z zastrzeweniem ust. 3 pkt 3; 

10) budynki kryte dachami stromymi lub ”Jaskimi. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanychŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2110ŁKŚŁL, PŁźŁ2132ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2133ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2164ŁKP; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

P.Z.2110.KD.L, P.Z.2132.KD.D, P.Z.2133.KD.D, P.Z.2164.KP; 

2) istniejące sieci: gazowa ø 150 -180 mm, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna ø 0,15 m i desz-

czowa ø 0,20 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci 

w nowej lokalizacji. 

§ 64. Teren elementarny P.Z.2058.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) do”uszcza się lokalizację stacji telefonii i zes”oJów antenowych na dachach budynków; 
3) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 30% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) ustala się ochronę niezakJóconego widoku z ”unktu widokowego w terenie P.Z.2133.KD.D, oznaczo-

nego na rysunku planu, na teren P.Z.2019.ZP/WS/E; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

3) powierzchnia zabudowy limitowana liniami zabudowy; 

4) usJugi w formie wbudowanych w budynek mieszkalny, nie wywej niw do ”ierwszej kondygnacji nad-

ziemnej wJącznie; 
5) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne, nie więcej niw 12,5 m; 

6) obowiązuje dach stromy; 

7) garawe w formie wbudowanych w budynek mieszkalny; 

8) w obszarze niezakJóconego widoku, oznaczonym na rysunku ”lanu obowiązuje zakaz nasadzeL drzew 
i wysokich krzewów; 

9) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tym-

czasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenu PŁźŁ2133ŁKŚŁŚ; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

P.Z.2133.KD.D, P.Z.2182.KP; 

2) istniejąca kanalizacja sanitarna ø 0,3 m i deszczowa ø 0,2-0,3 m - z dopuszczeniem przebudowy, 

rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy kanalizacji w nowej lokalizacji; 

3) projektowany kolektor deszczowy ø 1,0 m z wydzielonym pasem technicznym, oznaczonym na ry-

sunku planu. 

§ 65. Teren elementarny P.Z.2059.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
2) zakazuje się zmiany uksztaJtowania terenuŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) czę`ć terenu objęta strefą K ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

3) powierzchnia zabudowy limitowana liniami zabudowy; 

4) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 

5) forma budynków: szeregowe; 
6) wysoko`ć budynków mieszkalnych: od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 12,5 m; 

7) budynki kryte dachami stromymi lub ”Jaskimi; 

8) zakazuje się nasadzeL drzew i wysokich krzewów w obszarze niezakJóconego widoku, oznaczonego 

na rysunku planu; 

9) zakazuje się nowego zagos”odarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanych, z wyjątkiem ”odziaJu dziaJki 85ł3 z obrębu 

3095 i ”rzeznaczenia wydzielonych czę`ci na ”owiększenie zabudowanych nieruchomo`ci; 
2) ”oJowenie nowych granic dziaJek wyznacza się na ”rzedJuweniu granic zabudowanych dziaJekŁ 
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5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2110ŁKŚŁL, PŁźŁ2133ŁKŚŁŚ; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

P.Z.2110.KD.L, P.Z.2133.KD.D, P.Z.2164.KP, P.Z.2058.MW,U; 

2) istniejące sieci: gazowa ø 150 mm, cieplna ø 50 mm, kanalizacja sanitarna ø 0,3 m oraz deszczowa 

ø 0,2-0,3 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokali-

zacji w terenach P.Z.2110.KD.L, P.Z.2133.KD.D, P.Z.2164.KP; 

3) projektowany kolektor deszczowy ø 1,0 m z wydzielonym pasem technicznym, oznaczonym na ry-

sunku planu. 

§ 66. Teren elementarny P.Z.2060.US/KP,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) usJugi s”ortu i rekreacji, 
b) ciągi ”iesze, okre`lone na rysunku ”lanu w ”rzybliwonym przebiegu, 

c) droga do obsJugi zbiornika retencyjnego i obsJugi urządzeL ”odczyszczających wody o”adowe; 
2) do”uszcza się lokalizację usJug towarzyszących; 
3) dopuszczalny zakres usJug towarzyszących: 

a) edukacja ekologiczna, 

b) kultura, 

c) wy”owyczalnia s”rzętu s”ortowego i turystycznego, 
d) ”unkt o”ieki nad dziećmi, 

e) gastronomia, taka jak restauracja, kawiarnia, cukiernia itd.; 

4) ciągi ”iesze oraz droga do obsJugi zbiornika retencyjnego i obsJugi urządzeL ”odczyszczających wody 
opadowe - inwestycje celu publicznego. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 

a) 70% powierzchni terenu elementarnego, 

b) 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
3) zakazuje się: 

a) realizacji nawierzchni nie”rze”uszczalnych, z wyJączeniem drogi do obsJugi zbiornika retencyjnego 
i obsJugi urządzeL ”odczyszczających wody o”adowe, 

b) dziaJalno`ci ”owodującej destabilizację skar”; 
4) do”uszcza się: 

a) maJą retencję wodną, 
b) niezbędną wycinkę drzew i krzewów, związaną z budową zbiornika retencyjnego, realizacją infra-

struktury technicznej oraz realizacją drogi do obsJugi zbiornika retencyjnego i obsJugi urządzeL 
podczyszczających wody o”adowe, 

c) wycinkę drzew związaną z realizacją ”laców do gier i ”laców zabaw - z zastrzeweniem ust. 2 

pkt 3 b. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą K ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego; 

2) ustala się ochronę niezakJóconego widoku z ”unktu widokowego na terenie PŁźŁ2133ŁKŚŁŚ, ozna-

czonego na rysunku planu oraz z drogi P.Z.2110.KD.L, na teren P.Z.2019.ZP/WS/E; 

3) nie”rzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy, oznaczone na rysunku planu; 

4) powierzchnia zabudowy limitowana liniami zabudowy; 

5) wysoko`ć zabudowy: 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej niw: 46 m n.p.m.; 

6) obowiązuje dach stromy, minimum dwus”adowy, kryty dachówką lub materiaJem dachówko”odob-

nym w kolorze brunatnym lub czerwonym; 
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7) usJugi towarzyszące wbudowane w budynki usJug s”ortu i rekreacji; 
8) maksymalna ”owierzchnia usJug towarzyszących: 50% ”owierzchni caJkowitej budynku; 
9) nakazuje się: 

a) z zastrzeweniem ust. 2 pkt 3 b, w obszarze niezakJóconego widoku, dokonanie wycinki wysokich 

krzewów i drzew samosiewnych ”rzesJaniających widok z terenu PŁźŁ2110ŁKŚŁL na zieleL urzą-
dzoną w terenie PŁźŁ2019ŁźPłWSłś, 

b) wJączenie budowanych i ”rzebudowywanych rowów melioracyjnych, zbiorników wodnych i in-

nych elementów związanych z systemem od”rowadzania wód o”adowych i maJej retencji wod-

nej, do ogólnej kompozycji i formy zagospodarowania terenu, 

c) realizację szaletów ”ublicznych; 
10) do”uszcza się: 

a) realizację miejsc ”iknikowych i ”laców zabaw dla dzieci, 
b) budowę konstrukcji o”orowych związanych z zabez”ieczeniem skarp, 

c) budowę kJadek ”ieszych nad ciekiem wodnym, 

d) lokalizację obiektów maJej retencji oraz innych obiektów inwynierskich związanych z obsJugą 
techniczną cieku, realizacją zbiornika retencyjnego i podczyszczaniem wód o”adowych, 

e) lokalizację zabudowy na granicy z terenem P.Z.2061.KS/ZP; 

11) lokalizację naziemnych ”arkingów dla samochodów osobowych do”uszcza się wyJącznie: 

a) wzdJuw terenu PŁźŁ2110ŁKŚŁL, w odlegJo`ci nie większej niw 8 m od linii rozgraniczającej teren 
P.Z.2110.KD.L, 

b) wzdJuw terenu PŁźŁ2130ŁKŚŁŚ, w odlegJo`ci nie większej niw 8 m od linii rozgraniczającej teren 
P.Z.2130.KD.D; 

12) szalety ”ubliczne lokalizuje się wyJącznie: 
a) wbudowane w zabudowę usJugową lub 

b) podziemne; 

13) elementy terenowych schodów i zej`ć realizowanych na s”adkach terenu z uwyciem drewna w natu-

ralnym kolorze; 

14) ”lace s”ortowe oraz urządzenia do zabaw i rekreacji sytuowane na nawierzchniach amortyzujących 
upadki, przepuszczalnych dla wody, wygrodzonych niskim ”Jotkiem lub krawęwnikiem; 

17) nawierzchnia naziemnych stanowisk ”ostojowych i dojazdów do nich realizowana jako trawiasta, 
stabilizowana kratami trawnikowymi, siatką ze sztucznego tworzywa lub awurowymi rastrami beto-

nowymi; 

16) nawierzchnia drogi do obsJugi zbiornika retencyjnego i obsJugi urządzeL ”odczyszczających wody 
opadowe z kostki kamiennej; 

17) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tym-

czasowego terenu, z wyjątkiem: 

a) tymczasowych urządzeL s”ortu, 

b) budowy siedzisk wraz z zadaszeniami, 

c) budowy zadaszeL nad naziemnymi urządzeniami sportu, poza obszarem niezakJóconego widoku 

z drogi P.Z.2110.KD.L; 

18) maksymalna wysoko`ć obiektów tymczasowych: 42 m n.p.m.; 

19) zakazuje się: 
a) wykonywania nowych nasadzeL drzew i wysokich krzewów w obszarze niezakJóconego widoku, 

oznaczonym na rysunku planu, 

b) w ”asie terenu o szeroko`ci 5 m wzdJuw linii brzegu cieku, zagos”odarowania terenu uniemowli-
wiającego dostę” do cieku w celu jego konserwacji i eksploatacji, 

c) grodzenia terenu ”oJowonego w odlegJo`ci większej niw 25 m od wyznaczonej nieprzekraczalnej li-

nii zabudowy, 

d) wewnętrznego ”rzegradzania terenu ogrodzeniami wywszymi niw 0,8 m, z wyjątkiem ogrodzeL 
wokóJ budynków, 

e) lokalizacji reklam, 

f) zastosowania na elewacjach blachy falistej i trapezowej lub materiaJów blacho”odobnychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego, z wyjątkiem wydzielenia: 

a) dwóch terenów dla usJug z mowliwo`cią zabudowy terenu, 
b) jednego terenu dla usJug s”ortu i rekreacji, bez mowliwo`ci zabudowy, 
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c) dziaJki dla drogi do obsJugi zbiornika retencyjnego i obsJugi urządzeL ”odczyszczających wody 
opadowe, 

d) dziaJek ciągów ”ieszych, oznaczonych na rysunku ”lanu; 
2) minimalna powierzchnia dziaJki dla usJug: 1000 m2; 

3) ”oJowenie nowych granic dziaJek dla usJug wyznacza się ”od kątem 85°-95° w stosunku do osi przy-

legJego do frontu dziaJki ”asa drogowego; 
4) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej: 

a) od strony terenu P.Z.2130.KD.D: 17 m, 

b) od strony terenu P.Z.2110.KD.L: 40 m; 

5) szeroko`ć ciągów ”ieszych od 2 do 3,5 m; 

6) ustala się bez”o`redni dostę” wydzielanych dziaJek budowlanych do dróg ”ublicznych; 
7) ustala się dostę” ogólny ciągów ”ieszych, oznaczonych na rysunku ”lanu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2110ŁKŚŁL, PŁźŁ2130ŁKŚŁŚ; 
2) droga do obsJugi zbiornika retencyjnego i obsJugi urządzeL ”odczyszczających wody o”adowe o sze-

roko`ci nie większej niw 5 m; 

3) liczbę miejsc postojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: 
P.Z.2110.KD.L, P.Z.2130.KD.D, P.Z.2182.KP, P.Z.2019.ZP/WS/E, P.Z.2058.MW,U, P.Z.2061.KS/ZP; 

2) istniejąca kanalizacja sanitarna ø 0,3 m i deszczowa ø 0,3-0,4 m - z dopuszczeniem przebudowy, 

rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) istniejącą i ”rojektowaną kanalizację deszczową wy”osawyć w urządzenia ”odczyszczające przed 

zrzutem wód deszczowych do cieku; 
4) istniejąca kanalizacja deszczowa ø 0,2 m - z dopuszczeniem likwidacji; 

5) projektowany kolektor deszczowy ø 1,0-2,0/1,25 m z wydzielonym pasem technicznym, oznaczonym 

na rysunku planu. 

§ 67. Teren elementarny P.Z.2061.KS/ZP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: parking dla samochodów osobowych z bogatym programem zieleni; 

2) parking dla samochodów osobowych, dla obsJugi terenu PŁźŁ2019ŁźPłWSłś oraz obiektów zlokalizo-

wanych na terenie P.Z.2060.US/KP,U. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni terenu; 

3) zakazuje się dziaJalno`ci ”owodującej destabilizację skar” oraz realizacji nawierzchni nie”rze”uszczal-

nych. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą K ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego; 

2) nawierzchnia naziemnych stanowisk ”ostojowych i dojazdów realizowana jako gruntowa lub trawia-

sta, stabilizowana kratami trawnikowymi, siatką ze sztucznego tworzywa lub awurowymi rastrami be-

tonowymi; 

3) ogrodzenia wyJącznie awurowe, wykonane z elementów naturalnych; 
4) zakazuje się lokalizacji: 

a) obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów maJej architektury, 
b) reklam, 

c) tymczasowych obiektów budowlanych; 
5) zakazuje się nowego zagos”odarowania tymczasowego terenu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego. 
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5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

obsJuga, mowliwa jest z terenu PŁźŁ2110ŁKŚŁLŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

P.Z.2110.KD.L, P.Z.2019.ZP/WS/E, P.Z.2060.US/KP,U, P.Z.2062.ZP,KS; 

2) istniejąca kanalizacja sanitarna ø 0,3 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 

budowy kanalizacji w nowej lokalizacji; 

3) istniejąca kanalizacja deszczowa ø 0,2 m - z dopuszczeniem likwidacji. 

§ 68. Teren elementarny P.Z.2062.ZP,KS. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) zieleL urządzona z do”uszczeniem parkingu dla samochodów osobowych dla obsJugi obiektu zlo-

kalizowanego na terenie P.Z.2034.UK/KP, 

b) ciąg ”ieszy, okre`lony na rysunku ”lanu w ”rzybliwonym przebiegu; 

2) ciąg ”ieszy inwestycją celu ”ublicznegoŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 70% ”owierzchni terenu elementarnego; 

3) zakazuje się: 
a) realizacji nawierzchni nieprzepuszczalnych, 

b) dziaJalno`ci ”owodującej destabilizację skar”Ł 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą K ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego; 
2) ustala się ochronę niezakJóconego widoku z terenu PŁźŁ2110ŁKŚŁL na zabytek usytuowany w terenie 

P.Z.2034.UK/KP; 

3) w obszarze niezakJóconego widoku, oznaczonym na rysunku ”lanu obowiązuje: 

a) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych ”rzesJaniających widok na zabytek, 

b) zakaz nowych nasadzeL drzew i wysokich krzewów, 
c) nakaz redukcji zieleni zakJócającej widok z terenu PŁźŁ2110ŁKŚŁL na zabytek usytuowany w tere-

nie PŁźŁ2034ŁUKłKP, z wyjątkiem zieleni stabilizującej skar”y; 
4) ciąg ”ieszy o nawierzchni gruntowej i minimalnej szeroko`ci 1,5 m; 

5) do”uszcza się zachowanie budynku usytuowanego ”rzed nieruchomo`cią Li`ciasta 27 z ”rzeznacze-

niem na cele obsJugi ”lacu zabaw dla dzieci lub dozoru ”arkingu samochodowego na terenie 

P.Z.2061.KS/ZP; 

6) zakazuje się: 
a) lokalizacji obiektów kubaturowych, 
b) rozbudowy budynku usytuowanego przed nieruchomo`cią Li`ciasta 27, 
c) lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów, z wyjątkiem lokalizacji w terenie 1.ZP,KS, ozna-

czonym na rysunku planu, 

d) grodzenia terenu, 

e) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tymczasowego; 

7) dopuszcza się zachowanie ”arkingu zlokalizowanego na ”rzeciwko nieruchomo`ci Li`ciasta 29, bez 
zwiększania ilo`ci stanowisk ”ostojowychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego, z wyjątkiem wydzielenia terenu 1.ZP,KS i te-

renu 2.ZP; 

2) ustala się ogólną dostę”no`ć terenuŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2110ŁKŚŁL, PŁźŁ2124ŁKŚŁŚŁ 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

P.Z.2110.KD.L, P.Z.2124.KD.D, P.Z.2061.KS/ZP; 

2) istniejące sieci: gazowa ø 150 mm, elektroenergetyczna 0,4 kV i kanalizacja sanitarna ø 0,15-0,3 m - 

z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy w nowej lokalizacji w terenach: 

P.Z.2110.KD.L, P.Z.2124.KD.D; 

3) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji. 

§ 69. Teren elementarny P.Z.2063.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) ustala się ochronę zabytków, ujętych w gminnej ewidencji zabytków - budynki mieszkalne i gospo-

darcze usytuowane ”rzy ulicy Li`ciastej 9-11, 13-15, 17-19, dla których obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytów i formy dachów z ”okryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

b) zakaz nadbudowy, 

c) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza, 
d) nowe do`wietlenia ”oddasza wyJącznie w formie okien ”oJaciowych, 
e) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych w elewacji frontowej oraz 

w elewacjach bocznych, 

f) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

g) zachowanie oryginalnej formy stolarki z dwudzielnym ”odziaJem, 

h) ”rzy realizacji zewnętrznych ocie”leL ”rzylegających do siebie segmentów bliuniaczych, Jączna 
grubo`ć zastosowanych materiaJów, ”o wykoLczeniu, nie mowe być równa, 

i) dla ”rzylegających do siebie segmentów budynków mieszkalnych nakaz zastosowania na elewa-

cjach frontowych i bocznych jednakowych materiaJów wykoLczeniowych, w identycznym kolorze, 

j) wymiana ”okryć dachowych na ”rzylegających do siebie segmentach budynków mieszkalnych 

z zastosowaniem jednolitego typu i koloru pokrycia; 

2) do”uszcza się rozbudowę zabytków, o których mowa w ust. 3 pkt 1, od strony ogrodowej; 

3) ustala się warunki rozbudowy i dobudowy do zabytkowych budynków mieszkalnych o których mowa 

w ust. 3 pkt 1: 

a) wysoko`ć obiektu ”rzylegającego do zabytku, jedna kondygnacja nadziemna, 

b) górna krawędu stro”u lub oka” dachu obiektu sytuowanego ”omiędzy zabytkami na poziomie nie 

wywszym niw linia oka”u dachu zabytkowego budynku gos”odarczego, 

c) wysoko`ć obiektu sytuowanego w odlegJo`ci co najmniej 2 m od zabytku nie mowe ”rzekraczać 
wysoko`ci obiektu objętego ochroną, 

d) kąt nachylenia gJównych ”oJaci dachu stromego identyczny jak w obiekcie chronionym; 

4) nie”rzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu; 

5) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 40% dziaJki budowlanej; 
6) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 

7) forma budynków: wolno stojące, bliuniacze, szeregowe; 
8) wysoko`ć budynków mieszkalnych: od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 12,5 m - 

z zastrzeweniem ust. 3 pkt 3; 

9) budynki kryte dachami stromymi lub ”Jaskimi - z zastrzeweniem ust. 3 pkt 3,10; 

10) budynki mieszkalne usytuowane na dziaJkach ”rzylegJych do terenu PŁźŁ2110ŁKŚŁL, kryte dachami 

minimum dwuspadowymi o s”adku gJównych ”oJaci dachowych od 35° do 45° - z zastrzeweniem 

ust. 3 pkt 3; 

11) zakazuje się nadbudowy czę`ci budynków wysuniętych ”rzed linię zabudowy. 
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4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanych. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2110ŁKŚŁL, PŁźŁ2138ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2140ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2166ŁKŚW; 
2) liczbę miejsc postojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

P.Z.2110.KD.L, P.Z.2138.KD.D, P.Z.2140.KD.D, P.Z.2166.KDW; 

2) istniejące sieci: gazowa ø 100 -150 mm, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna ø 0,15 m - 

z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy w nowej lokalizacji; 

3) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji. 

§ 70. Teren elementarny P.Z.2064.MN,U/KP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug, 
b) ciąg ”ieszy, oznaczony na rysunku planu symbolem 1.KP; 

2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1; 

3) ciąg ”ieszy, okre`lony na rysunku planu, inwestycją celu ”ublicznego. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) ustala się ochronę zabytków, ujętych w gminnej ewidencji zabytków - bliuniacze budynki mieszkalne 

i bliuniacze budynki gos”odarcze ”rzy ulicy Axentowicza 21-23, ulicy Axentowicza 33-35, ulicy Li-

`ciastej 2-4, ulicy Li`ciastej 6-8, dla których obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytów i formy dachów, z ”okryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

b) zakaz nadbudowy, 

c) zachowanie elementu wystroju elewacji w formie cokoJa, 

d) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza, 
e) nowe do`wietlenia ”oddasza wyJącznie w formie okien ”oJaciowych, 
f) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych w elewacji frontowej oraz 

w elewacjach bocznych, 

g) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

h) zachowanie oryginalnej formy stolarki z dwudzielnym ”odziaJem, 

i) ”rzy realizacji zewnętrznych ocie”leL ”rzylegających do siebie segmentów bliuniaczych, Jączna 
grubo`ć zastosowanych materiaJów, ”o wykoLczeniu, nie mowe być równa, 

j) dla ”rzylegających do siebie segmentów budynków mieszkalnych nakaz zastosowania na elewa-

cjach frontowych i bocznych jednakowych materiaJów wykoLczeniowych, w identycznym kolorze, 

k) wymiana ”okryć dachowych na ”rzylegających do siebie segmentach budynków mieszkalnych 

z zastosowaniem jednolitego typu i koloru pokrycia; 

2) dla zabytków o których mowa w ust. 3 pkt 1 do”uszcza się rozbudowę od strony ogrodowej; 
3) ustala się warunki rozbudowy i dobudowy do zabytkowych budynków mieszkalnych o których mowa 

w ust. 3 pkt 1: 

a) wysoko`ć obiektu ”rzylegającego do zabytku, jedna kondygnacja nadziemna, 

b) górna krawędu stro”u lub oka” dachu obiektu ”rzylegającego do zabytków Li`ciasta 2-4 i Li`cia-

sta 6-8, na poziomie nie wywszym niw linia oka”u dachu zabytku, 
c) górna krawędu stro”u lub oka” dachu obiektu sytuowanego pomiędzy zabytkami na poziomie nie 

wywszym niw linia oka”u dachu zabytkowego budynku gos”odarczego, 
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d) wysoko`ć obiektu sytuowanego w odlegJo`ci co najmniej 2 m od zabytku nie mowe ”rzekraczać 
wysoko`ci obiektu objętego ochroną, 

e) kąt nachylenia gJównych ”oJaci dachu stromego identyczny jak w obiekcie chronionym; 

4) nie”rzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu; 

5) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 30% dziaJki budowlanej; 
6) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 

7) forma budynków: wolno stojące, bliuniacze, szeregowe; 
8) wysoko`ć budynków mieszkalnych: od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 12,5 m - 

z zastrzeweniem ust. 3 pkt 3; 

9) budynki kryte dachami stromymi lub ”Jaskimi - z zastrzeweniem ust. 3 pkt 3, 10; 

10) budynki mieszkalne usytuowane na dziaJkach ”rzylegJych do terenu PŁźŁ2110ŁKŚŁL, kryte dachami 

minimum dwuspadowymi o s”adku gJównych ”oJaci dachowych od 35° do 45° - z zastrzeweniem 

ust. 3 pkt 3; 

11) zakazuje się: 
a) zwiększania gabarytów obiektów wysuniętych ”rzed nie”rzekraczalną linię zabudowy, 
b) ”rzegradzania dziaJki nr 9ł5 z obrębu 3094Ł 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów dziaJek budowlanych ”od nowe budynki mieszkalne; 

2) minimalna szeroko`ć ciągu ”ieszego w terenie 1ŁKP: 1,8 m; 

3) ustala się dostę” ogólny ciągu ”ieszegoŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2110ŁKŚŁL, PŁźŁ2138ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2139ŁKŚŁŚ; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na podstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia 
w terenach: P.Z.2110.KD.L, P.Z.2138.KD.D, P.Z.2139.KD.D; 

2) istniejące sieci: wodociągowa ø 100 mm, cieplna 4 x ø 50 mm, elektroenergetyczna 0,4 kV, kanali-

zacja sanitarna i deszczowa ø 0,15 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji. 

§ 71. Teren elementarny P.Z.2065.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) ustala się ochronę zabytków, ujętych w gminnej ewidencji zabytków - bliuniacze budynki mieszkalne 

i bliuniacze budynki gos”odarcze ”rzy ulicy Axentowicza 15-17, dla których obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytów i formy dachów, z ”okryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

b) zakaz nadbudowy, 

c) zachowanie wystroju elewacji w formie cokoJa, 
d) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza, 
e) nowe do`wietlenia ”oddasza wyJącznie w formie okien ”oJaciowych, 
f) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych w elewacjach frontowych i ele-

wacjach bocznych, 

g) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

h) zachowanie oryginalnej formy stolarki z dwudzielnym ”odziaJem, 
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i) ”rzy realizacji zewnętrznych ocie”leL ”rzylegających do siebie segmentów bliuniaczych, Jączna 
grubo`ć zastosowanych materiaJów, ”o wykoLczeniu, nie mowe być równa, 

j) dla ”rzylegających do siebie segmentów budynków mieszkalnych nakaz zastosowania na elewa-

cjach frontowych i bocznych jednakowych materiaJów wykoLczeniowych, w identycznym kolorze, 

k) wymiana ”okryć dachowych na ”rzylegających do siebie segmentach budynków mieszkalnych 

z zastosowaniem jednolitego typu i koloru pokrycia; 

2) dla zabytków o których mowa w ust. 3 pkt 1 do”uszcza się rozbudowę od strony ogrodowej; 
3) ustala się warunki rozbudowy i dobudowy do zabytkowych budynków mieszkalnych o których mowa 

w ust. 3 pkt 1: 

a) wysoko`ć obiektu ”rzylegającego do zabytku, jedna kondygnacja nadziemna, 

b) górna krawędu stro”u lub oka” dachu obiektu sytuowanego ”omiędzy zabytkami na poziomie nie 

wywszym niw linia oka”u dachu zabytkowego budynku gospodarczego, 

c) wysoko`ć obiektu sytuowanego w odlegJo`ci co najmniej 2 m od zabytku nie mowe ”rzekraczać 
wysoko`ci obiektu objętego ochroną, 

d) kąt nachylenia gJównych ”oJaci dachu stromego identyczny jak w obiekcie chronionym; 

4) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu; 

5) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 30% dziaJki budowlanej; 
6) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 

7) forma budynków: wolno stojące, bliuniacze; 
8) wysoko`ć budynków mieszkalnych: od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 12,5 m; 

9) budynki kryte dachami stromymi lub ”Jaskimi - z zastrzeweniem ust. 3 pkt 3. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanych; 
2) dziaJki nr 13/33 i nr 13/34 z obrębu 3094 ”rzeznacza się na ”owiększenie ”rzylegJych dziaJek budow-

lanych. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2110ŁKŚŁL, PŁźŁ2138ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2165ŁKŚW; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

P.Z.2110.KD.L, P.Z.2138.KD.D, P.Z.2165.KDW, P.Z.2066.U; 

2) istniejące sieci: elektroenergetyczna 15 kV oraz kanalizacja sanitarna ø 0,15 m - z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji w teren P.Z.2110.KD.L; 

3) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji. 

§ 72. Teren elementarny P.Z.2066.U: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa; 
2) do”uszczalny zakres usJug: handel, gastronomia, obsJuga klientów i firm. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy na dziaJce budowlanej: 40%; 
3) maksymalna wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, nie więcej niw 9,0 m; 

4) budynek kryty stromym dachem, minimum dwuspadowym; 

5) zakazuje się: 
a) lokalizacji reklam wolno stojących, 
b) zastosowania na elewacjach blachy falistej i trapezowej lub materiaJów blacho”odobnych, 
c) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tymczasowego. 
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4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenu PŁźŁ2110ŁKŚŁL; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cieków 
i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: PŁźŁ2110ŁKŚŁL, 
P.Z.2165.KDW, P.Z.2065.MN,U. 

§ 73. Teren elementarny P.Z.2067.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) czę`ć terenu objęta strefą B ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów historycznej struktu-

ry przestrzennej; 

2) ustala się ochronę zabytków, ujętych w gminnej ewidencji zabytków - budynki mieszkalne i gospo-

darcze usytuowane ”rzy ulicy Li`ciastej 1c-3, 5-7, dla których obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytów budynków i formy dachów z ”okryciem dachówką lub materiaJem da-

chówko”odobnym, 

b) zakaz nadbudowy, 

c) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza, 
d) nowe do`wietlenia ”oddasza wyJącznie w formie okien ”oJaciowych, 
e) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych w elewacjach frontowych i ele-

wacjach bocznych, 

f) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

g) zachowanie oryginalnej formy stolarki z dwudzielnym ”odziaJem, 

h) ”rzy realizacji zewnętrznych ocie”leL ”rzylegających do siebie segmentów bliuniaczych, Jączna 
grubo`ć zastosowanych materiaJów, ”o wykoLczeniu, nie mowe być równa, 

i) dla ”rzylegających do siebie segmentów budynków mieszkalnych nakaz zastosowania na elewa-

cjach frontowych i bocznych jednakowych materiaJów wykoLczeniowych, w identycznym kolorze, 

j) wymiana ”okryć dachowych na ”rzylegających do siebie segmentach budynków mieszkalnych 

z zastosowaniem jednolitego typu i koloru pokrycia; 

3) dla zabytków o których mowa w ust. 3 pkt 2 do”uszcza się rozbudowę od strony ogrodowej; 
4) ustala się warunki rozbudowy i dobudowy do zabytkowych budynków mieszkalnych o których mowa 

w ust. 3 pkt 2: 

a) wysoko`ć obiektu ”rzylegającego do zabytku, jedna kondygnacja nadziemna, 

b) górna krawędu stro”u lub oka” dachu obiektu sytuowanego ”omiędzy zabytkami na poziomie nie 

wywszym niw linia oka”u dachu zabytkowego budynku gos”odarczego, 

c) wysoko`ć obiektu sytuowanego w odlegJo`ci co najmniej 2 m od zabytku nie mowe ”rzekraczać 
wysoko`ci obiektu objętego ochroną, 

d) kąt nachylenia gJównych ”oJaci dachu stromego identyczny jak w obiekcie chronionym; 

5) nie”rzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

6) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 30% dziaJki budowlanej; 
7) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 

8) forma budynków: wolno stojące, bliuniacze, szeregowe; 
9) wysoko`ć budynków mieszkalnych: od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 12,5 m - 

z zastrzeweniem ust. 3 pkt 4; 
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10) budynki mieszkalne kryte dachami minimum dwuspadowymi o s”adku gJównych ”oJaci dachowych 
od 35° do 45° - z zastrzeweniem ust. 3 pkt 4. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów dziaJek budowlanych ”od nowe budynki mieszkalne. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2110ŁKŚŁL, PŁźŁ2138ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2140ŁKŚŁŚ; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

P.Z.2110.KD.L, P.Z.2138.KD.D, P.Z.2140.KD.D, P.Z.2165.KDW, P.Z.2068.U,M, P.Z.2070.ZD; 

2) istniejące sieci: gazowa ø 100 mm, elektroenergetyczna 0,4 kV i telekomunikacyjna oraz kanalizacja 

sanitarna ø 0,16 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej 

lokalizacji lub ”rzeJowenia w teren P.Z.2165.KDW; 

3) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji. 

§ 74. Teren elementarny P.Z.2068.U,M. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa z do”uszczeniem lokalu mieszkalnego; 

2) do”uszczalny zakres usJug: handel, obsJuga klientów i firm, turystyka, gastronomia, o”ieka nad dziećmi, 
kultura; 

3) do”uszcza się realizację jednego lokalu mieszkalnego, stanowiącego mieszkanie funkcyjne. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni terenu jednostki bilan-

sowej, którą stanowi Jączna ”owierzchnia terenów PŁźŁ2068ŁU,M i PŁźŁ2069ŁźPŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą B ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów historycznej struktury ”rze-

strzennej; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

3) lokal mieszkalny wbudowany w budynek usJug; 
4) maksymalna ”owierzchnia zabudowy na dziaJce budowlanej: 40%; 
5) wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, nie więcej niw 9,5 m; 

6) budynek usJug kryty dachem o s”adku gJównych ”oJaci dachowych minimum 20°; 

7) dach stromy kryty dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym w kolorze czerwonym lub brunatnym; 

8) zakazuje się: 
a) lokalizacji wolno stojących budynków garawowych lub gos”odarczych, 

b) zastosowania na elewacjach blachy falistej i trapezowej lub materiaJów blacho”odobnych, 
c) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenu PŁźŁ2110ŁKŚŁL; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: PŁźŁ2110ŁKŚŁL, 
P.Z.2067,MN,U, P.Z.2070.ZD. 
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§ 75. Teren elementarny P.Z.2069.ZP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zieleL urządzona; 
2) inwestycja celu publicznego. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą B ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów historycznej struktury ”rze-

strzennej; 

2) maksymalna wysoko`ć ogrodzeL: 0,7 m; 

3) do”uszcza się lokalizację: 
a) obiektów maJej architektury, 
b) placu zabaw dla dzieci; 

4) zakazuje się: 
a) nowych nasadzeL drzew i wysokich krzewów, 
b) lokalizacji staJej zabudowy i miejsc postojowych dla samochodów, 
c) nowego zagospodarowania tymczasowego, z wyjątkiem sezonowych ogródków gastronomicznych. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

obsJuga, mowliwa jest z terenu PŁźŁ2110ŁKŚŁLŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, energię elektryczną oraz od”rowadzenie wód o”adowych realizuje się w o”ar-

ciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenie: PŁźŁ2110ŁKŚŁL oraz ulicy KsŁ b”a WJady-

sJawa Bandurskiego; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci wodociągowej, elektroenergetycznej oraz kanalizacji deszczowejŁ 

§ 76. Teren elementarny P.Z.2070.ZD. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: ogrody dziaJkowe; 
2) do”uszcza się lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych dla obsJugi terenu ogro-

dów dziaJkowych; 
3) czę`ć terenu ”rzeznaczona ”od budownictwo ochronne na wy”adek stanu zagrowenia ”aLstwa lub 

wojny, oznaczona na rysunku planu. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 70% ”owierzchni terenu elementarnego 

i 80% ”ojedynczej dziaJki ogrodniczej; 
3) zakazuje się: 

a) makroniwelacji terenu, 

b) dziaJalno`ci ”owodującej destabilizację skar”Ł 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren czę`ciowo objęty strefą B ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów historycznej 
struktury przestrzennej; 

2) teren czę`ciowo objęty strefą K ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego; 

3) do”uszcza się lokalizację maksymalnie jednej altany w granicach pojedynczej dziaJki ogrodniczej; 
4) maksymalna ”owierzchnia zabudowy ”ojedynczej dziaJki ogrodniczej: 10% ”owierzchni dziaJki, nie 

więcej niw 25 m2; 
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5) maksymalna wysoko`ć altan, budynków gos”odarczych i budynków do ws”ólnego korzystania ”rzez 
uwytkujących dziaJki: 1 kondygnacja nadziemna, lecz nie więcej niw 5 metrów od ”oziomu terenu przy 

wej`ciu do budynku do górnej ”owierzchni przekrycia; 

6) budynki kryte dachem o nachyleniu ”oJaci dachowych maksimum 30%; 

7) ogrodzenia ”ojedynczych dziaJek, wykonuje się z siatki metalowej w kolorze zielonym, z zastosowa-

niem tej samej wysoko`ci; 
8) na obszarze rezerwowanym pod budownictwo ochronne, wyznaczone na wypadek wprowadzenia 

stanu zagrowenia bez”ieczeLstwa ”aLstwa, zakazuje się lokalizacji ”odziemnych sieci inwynieryjnych 
oraz nasadzeL wysokiej zieleni; 

9) nawierzchnia stanowisk ”ostojowych i dojazdów do nich realizowana jako trawiasta, stabilizowana 
kratami trawnikowymi, siatką ze sztucznego tworzywa lub awurowymi rastrami betonowymi; 

10) zakazuje się: 
a) lokalizacji altan bez”o`rednio ”rzy granicach dziaJek ogrodniczych, 
b) zastosowania blachy falistej i trapezowej oraz materiaJów blacho”odobnych oraz okJadzin z two-

rzyw sztucznych, 

c) nowych nasadzeL drzew, z wyjątkiem niskopiennych drzew owocowych, 

d) lokalizacji reklam, 

e) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2109ŁKŚŁL, PŁźŁ2110ŁKŚŁL; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, energię elektryczną oraz od”rowadzanie wód o”adowych realizuje się w o”ar-

ciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: PŁźŁ2109ŁKŚŁL, PŁźŁ2110ŁKŚŁL, 
P.Z.2140.KD.D, P.Z.2186.KP, P.Z.2067.MN,U, P.Z.2068.U,M, P.Z.2069.ZP oraz ul. KsŁ b”a WJady-

sJawa Bandurskiego; 

2) istniejące sieci: wodociągowa ø 50 mm, gazowa ø 150 - 200 mm, elektroenergetyczna 0,4 kV oraz 

kanalizacja deszczowa ø 0,3 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy 

sieci w nowej lokalizacji; 

3) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 

4) z czę`ci terenu PŁźŁ2067ŁMN,U od”rowadzenie `cieków sanitarnych i deszczowych istniejącą i ”ro-

jektowaną kanalizacją sanitarną i deszczową w terenie P.Z.2070.ZD. 

§ 77. Teren elementarny P.Z.2071.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren czę`ciowo objęty strefą K ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

3) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 35% dziaJki budowlanej; 
4) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 

5) forma budynków: wolno stojące, bliuniacze, szeregowe; 
6) wysoko`ć budynków mieszkalnych: od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 12,5 m; 
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7) budynki mieszkalne kryte dachami: 

a) dwus”adowymi i kalenicy równolegJej do linii zabudowy ustalonej od strony terenu PŁźŁ2109ŁKŚŁL, 
b) o s”adku gJównych ”oJaci dachowych od 35° do 45°. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanych, z wyjątkiem ”odziaJu dziaJki nr 160/3 z obrę-
bu 3094 i ”rzeznaczenia wydzielonych czę`ci: 
a) na ”owiększenie zabudowanych nieruchomo`ci, 
b) pod budowę budynku mieszkalnego; 

2) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej dla nowego budynku mieszkalnego, wydzielanej obok nie-

ruchomo`ci Wycieczkowa 19: 540 m2; 

3) ”oJowenie nowych granic dziaJek wyznacza się: 
a) ”od kątem 85°-95° w stosunku do osi drogi P.Z.2109.KD.L, 

b) od strony terenu PŁźŁ2110ŁKŚŁL na ”rzedJuweniu granic zabudowanych dziaJek; 

4) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej wydzielanej obok nieruchomo`ci Wycieczkowa 19, od 

strony terenu P.Z.2109.KD.L: 49 m. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2109ŁKŚŁL, PŁźŁ2110ŁKŚŁL; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia 
w terenach: P.Z.2109.KD.L, P.Z.2110.KD.L, P.Z.2186.KP; 

2) istniejące sieci: cie”lna 2 x ø 65-100 mm oraz elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem prze-

budowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji. 

§ 78. Teren elementarny P.Z.2072.U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa; 
2) dopuszczalny zakres usJug: handel, gastronomia, obsJuga firm i klientówŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą B ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów historycznej struktury ”rze-

strzennej; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy na dziaJce budowlanej: 40%; 
4) wysoko`ć zabudowy: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, w tym druga w ”oddaszu uwytkowym; 

5) gzyms budynku lub okap dachu, na poziomie okapu dachu zabytku zlokalizowanego przy ulicy Ban-

durskiego 32; 

6) budynek kryty dachem stromym, czteros”adowym z zastosowaniem dachówki lub materiaJu dachówko-

podobnego w kolorze czerwonym lub brunatnym; 

7) okna w dachu wyJącznie ”oJaciowe; 
8) zakazuje się: 

a) zastosowania na elewacjach blachy falistej i trapezowej lub materiaJów blacho”odobnych, 

b) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnego ”odziaJu terenu elementarnego. 
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5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2109ŁKŚŁL, ulicy Bandurskiego; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia 
w terenie P.Z.2109.KD.L oraz ul. KsŁ b”a WJadysJawa Bandurskiego; 

2) istniejąca sieć gazowa ø 200 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy 

sieci w nowej lokalizacji. 

§ 79. Teren elementarny P.Z.2073.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą B ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów historycznej struktury ”rze-

strzennej; 

2) ustala się ochronę zabytków, ujętych w gminnej ewidencji zabytków - budynki mieszkalne przy ulicy 

SokoJa 9 i ”rzy ulicy Bandurskiego 22, 23, 24 dla których obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytów i formy dachów, 
b) zakaz nadbudowy, rozbudowy i dobudowy do zabytków, 
c) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych i drzwiowych, 

d) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

e) zachowanie okienek w `ciance kolankowej, 
f) zachowanie jednolitej formy wej`ć do budynków usytuowanych ”rzy tej samej ulicy, 

g) zachowanie elementów wystroju elewacji: cokoJu, gzymsu dziaJowego, o”asek okiennych; 

3) ustala się ochronę zabytków, ujętych w gminnej ewidencji zabytków - budynki mieszkalne przy ulicy 

Bandurskiego 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 dla których obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytów i formy dachów, 
b) zakaz nadbudowy, rozbudowy i dobudowy do zabytków, 
c) zachowanie rozmieszczenia, wykroju oraz liczby otworów okiennych i drzwiowych, 

d) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

e) zachowanie oryginalnej formy stolarki z dwudzielnym ”odziaJem, 

f) zachowanie liczby, gabarytu, formy i rozmieszczenia `wietlików dachowych, 

g) zakaz realizacji nowych do`wietleL ”oddasza, z wyjątkiem okien ”oJaciowych w elewacji tylnej; 

4) dla zabytków o których mowa w ust. 3 pkt 3 do”uszcza się, nad wej`ciami do budynków, montaw 
stromych, jednakowych w formie, ”rzezroczystych daszków, mocowanych do `cian elewacji; 

5) ustala się ochronę zabytku, ujętego w gminnej ewidencji zabytków - budynek mieszkalny przy ulicy 

Wycieczkowej 1, 2, 3 dla którego obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytu i formy dachu z pokryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

b) zakaz nadbudowy, 

c) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza, 
d) nowe do`wietlenia ”oddasza wyJącznie w formie okien ”oJaciowych, 
e) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych w elewacjach frontowych i ele-

wacjach bocznych, 

f) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

g) zachowanie oryginalnej formy stolarki z dwudzielnym ”odziaJem, 

h) zachowanie elementów wystroju elewacji: cokoJu i o”asek okiennych; 
6) dla zabytku o którym mowa w ust. 3 pkt 5, do”uszcza się, nad wej`ciami do budynków, montaw 

stromych, jednakowych w formie, ”rzezroczystych daszków, mocowanych do `cian elewacji; 
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7) nie”rzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu; 

8) usJugi wyJącznie w formie wbudowanych w budynki mieszkalne; 

9) powierzchnia zabudowy: 

a) na dziaJce nr 37/6 limitowana liniami zabudowy, 

b) na dziaJce nr 37ł4 lub wydzielonej z niej dziaJki: maksymalnie 50% dziaJki budowlanej; 
10) w obszarze wyznaczonym ”rzez linie zabudowy do”uszcza się lokalizację budynków na granicach 

dziaJek; 
11) budynki garawy kryte dachami ”Jaskimi; 

12) na dziaJce nr 37ł4 do”uszcza się liczbę stanowisk ”ostojowych w zes”ole garawy: od 5 do 60; 
13) ustala się ochronę budowli ochronnej - schronu pod budynkiem przy ulicy Bandurskiego 23; 

14) oznakowanie ”rowadzonej dziaJalno`ci gos”odarczej w formie szyldów umieszczanych na elewacji 

frontowej, bez”o`rednio ”rzy wej`ciu do lokalu uwytkowego; 

15) zakazuje się: 
a) lokalizacji usJug ”owywej ”ierwszej kondygnacji nadziemnej budynków mieszkalnych, 

b) zwiększania gabarytów istniejących budynków mieszkalnych, 

c) realizacji nowych budynków mieszkalnych, 

d) lokalizacji budynków gos”odarczych, 
e) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanych, z wyjątkiem ”odziaJu dziaJki nr 37/4 z ob-

rŁ3094 i ”rzeznaczenia wydzielonego terenu ”od budowę zes”oJu garawy; 
2) ustala się kąt nachylenia granicy dziaJek budowlanych dla zes”oJu garawy w stosunku do linii rozgra-

niczającej drogi ”ublicznej: 
a) odnoszący się do ”asa terenu gJęboko`ci minimum 8 m, bez”o`rednio ”rzylegającego do linii roz-

graniczającej drogi ”ublicznej, 
b) zawarty w przedziale od 85° do 95°; 

3) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej dla zes”oJu garawy: 20 m. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2109ŁKŚŁL, PŁźŁ2142ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2143ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2167ŁKŚW, 
ulicy Bandurskiego; 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia 

w terenach: P.Z.2109.KD.L, P.Z.2142.KD.D, P.Z.2143.KD.D, P.Z.2167.KDW oraz ul. KsŁ b”a WJa-

dysJawa Bandurskiego; 
2) istniejące sieci: gazowa ø 125 - 200 mm, cieplna 2 x ø 50-80 mm i 2 x ø 250 mm, elektroenerge-

tyczna 0,4 kV i telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budo-

wy sieci w nowej lokalizacji. 

§ 80. Teren elementarny P.Z.2074.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą B ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów historycznej struktury ”rze-

strzennej; 
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2) ustala się ochronę zabytków, ujętych w gminnej ewidencji zabytków - bliuniacze budynki mieszkalne 

przy ulicy ZagJoby 18, 18a, 19, 19a, 20, 20a, 21, 21a oraz budynki gos”odarcze ”rzylegJe do `cian 
szczytowych bliuniaczych budynków mieszkalnych, dla których obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytów i formy dachów, z ”okryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

ze `wietlikami i wystawkami, 

b) zakaz nadbudowy, 

c) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza, 
d) zachowanie rozmieszczenia, wykroju oraz liczby otworów okiennych i drzwiowych w elewacjach 

frontowych i elewacjach bocznych budynków mieszkalnych, 

e) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

f) zachowanie elementów wystroju elewacji: cokoJu, uskoku ”Jaszczyzny elewacji kondygnacji ”iętra, 

g) ”rzy realizacji zewnętrznych ocie”leL ”rzylegających do siebie segmentów bliuniaczych, Jączna 

grubo`ć zastosowanych materiaJów, ”o wykoLczeniu, nie mowe być równa, 

h) dla ”rzylegających do siebie segmentów budynków mieszkalnych nakaz zastosowania na elewa-

cjach frontowych i bocznych jednakowych materiaJów wykoLczeniowych, w identycznym kolorze, 

i) wymiana ”okryć dachowych na ”rzylegających do siebie segmentach budynków mieszkalnych 

z zastosowaniem jednolitego typu i koloru pokrycia; 

3) dla zabytków o których mowa w ust. 3 pkt 2 do”uszcza się: 
a) rozbudowę i dobudowę do zabytków, od strony ogrodowej, 

b) zadaszenia drzwi wej`ciowych obu segmentów budynków mieszkalnych jednakowymi, przezro-

czystymi daszkami, montowanymi do `ciany, 
c) realizację okien ”oJaciowych w tylnej ”oJaci dachu; 

4) ustala się warunki rozbudowy i dobudowy do zabytków o których mowa w ust. 3 pkt 2: 

a) wysoko`ć obiektu ”rzylegającego do zabytku, jedna kondygnacja nadziemna, 

b) górna krawędu stro”u lub oka” dachu obiektu ”rzylegającego do zabytku na ”oziomie nie wyw-
szym niw linia oka”u dachu zabytkowego budynku gos”odarczego - z zastrzeweniem ust. 3 

pkt 4c, 

c) górna krawędu stro”u lub oka” dachu obiektu ”rzylegającego do zabytku źagJoby 21, na ”ozio-

mie nie wywszym niw kalenica dachu zabytkowego budynku gospodarczego, 

d) wysoko`ć obiektu sytuowanego w odlegJo`ci co najmniej 4 m od zabytku, nie mowe ”rzekraczać 
wysoko`ci obiektu objętego ochroną, 

e) kąt nachylenia gJównych ”oJaci dachu stromego identyczny jak w obiekcie chronionym; 

5) ustala się ochronę zabytku, ujętego w gminnej ewidencji zabytków - budynek mieszkalny przy ulicy 

źagJoby 22, 22a, 23, 23a, dla którego obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytu i formy dachu, z pokryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

ze `wietlikami, 

b) zakaz nadbudowy, 

c) zakaz dobudowy i rozbudowy w skrajnych segmentach i elewacjach frontowych, 

d) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza, 
e) zachowanie rozmieszczenia, wykroju oraz liczby otworów okiennych i drzwiowych w elewacjach 

frontowych i elewacjach bocznych, 

f) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu; 

6) dla zabytku o którym mowa w ust. 3 pkt 5 do”uszcza się: 

a) nowe do`wietlenia ”oddasza w tylnej elewacji, wyJącznie w formie okien ”oJaciowych, 
b) rozbudowę i dobudowę do zabytku, od strony ogrodowej, 
c) nad wej`ciami do budynków, montaw stromych, jednakowych w formie, przezroczystych dasz-

ków, mocowanych do `cian elewacji; 
7) ustala się warunki rozbudowy i dobudowy do zabytku o którym mowa w ust. 3 pkt 5: 

a) wysoko`ć obiektu ”rzylegającego do zabytku, jedna kondygnacja nadziemna, 

b) górna krawędu stro”u lub oka” dachu obiektu ”rzylegającego do zabytku na ”oziomie nie wyw-
szym niw ”oziom stropu pierwszej kondygnacji nadziemnej zabytku, 

c) wysoko`ć obiektu sytuowanego w odlegJo`ci co najmniej 4 m od zabytku, nie mowe ”rzekraczać 
wysoko`ci obiektu objętego ochroną, 

d) kąt nachylenia gJównych ”oJaci dachu stromego identyczny jak w obiekcie chronionym; 

8) nie”rzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu; 

9) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 35% dziaJki budowlanej; 
10) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 
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11) forma budynków: wolno stojące, bliuniacze, szeregowe; 
12) wysoko`ć budynków mieszkalnych: od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 12,5 m - 

z zastrzeweniem ust. 3 pkt 4 i pkt 7; 

13) budynki mieszkalne kryte dachami minimum dwuspadowymi o s”adku gJównych ”oJaci dachowych 
od 35° do 45°, z wyjątkiem rozbudowy zabytków; 

14) dachy strome kryte dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej: 400 m2; 

2) ”oJowenie nowych granic dziaJek wyznacza się ”od kątem 85°-95° w stosunku do osi ”rzylegJego do 
frontu dziaJki ”asa drogowego; 

3) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej: 10 m. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁź2109ŁKŚŁL, PŁźŁ2141ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2142ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2143ŁKŚŁŚ, 
P.Z.2167.KDW; 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w 
terenach: P.Z.2109.KD.L, P.Z.2141.KD.D, P.Z.2142.KD.D, P.Z.2143.KD.D, P.Z.2167.KDW; 

2) istniejące sieci: wodociągowa ø 100 mm, cieplna 2 x ø 50-80 mm, elektroenergetyczna 0,4 kV - 

z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji lub ”rzeJo-

wenia w teren PŁźŁ2141ŁKŚŁŚ; 
3) istniejąca sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji 

oraz budowy sieci w nowej lokalizacji. 

§ 81. Teren elementarny P.Z.2075.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) czę`ć terenu objęta strefą B ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów historycznej struktu-

ry przestrzennej; 

2) ustala się ochronę zabytków, ujętych w gminnej ewidencji zabytków - bliuniacze budynki mieszkalne 

przy ulicy ZagJoby 15,15a, 16,16a, 17,17a oraz budynki gos”odarcze ”rzylegJe do `cian szczyto-

wych bliuniaczych budynków mieszkalnych, dla których obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytów i formy dachów, z ”okryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

ze `wietlikami i wystawkami, 

b) zakaz nadbudowy, 

c) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza, 
d) zachowanie rozmieszczenia, wykroju oraz liczby otworów okiennych i drzwiowych w elewacjach 

frontowych i elewacjach bocznych budynków mieszkalnych, 

e) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

f) zachowanie elementów wystroju elewacji: cokoJu, uskoku ”Jaszczyzny elewacji kondygnacji ”iętra, 

g) ”rzy realizacji zewnętrznych ocie”leL ”rzylegających do siebie segmentów bliuniaczych, Jączna 
grubo`ć zastosowanych materiaJów, ”o wykoLczeniu, nie mowe być równa, 

h) dla ”rzylegających do siebie segmentów budynków mieszkalnych nakaz zastosowania na elewa-

cjach frontowych i bocznych jednakowych materiaJów wykoLczeniowych, w identycznym kolorze, 

i) wymiana ”okryć dachowych na ”rzylegających do siebie segmentach budynków mieszkalnych 

z zastosowaniem jednolitego typu i koloru pokrycia; 
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3) dla zabytków o których mowa w ust. 3 pkt 2 do”uszcza się: 
a) rozbudowę od strony ogrodowej, 
b) nowe do`wietlenia ”oddasza wyJącznie w tylnej elewacji, w formie okien ”oJaciowych, 
c) nad wej`ciami do budynków, montaw stromych, jednakowych w formie, przezroczystych dasz-

ków, mocowanych do `cian elewacji; 
4) ustala się warunki rozbudowy i dobudowy do zabytku o którym mowa w ust. 3 pkt 2: 

a) wysoko`ć obiektu ”rzylegającego do zabytku, jedna kondygnacja nadziemna, 

b) górna krawędu stro”u lub oka” dachu obiektu ”rzylegającego do zabytku na ”oziomie nie wyw-
szym niw ”oziom stropu pierwszej kondygnacji nadziemnej zabytku, 

c) wysoko`ć obiektu sytuowanego w odlegJo`ci co najmniej 4 m od zabytku, nie mowe ”rzekraczać 
wysoko`ci obiektu objętego ochroną, 

d) kąt nachylenia gJównych ”oJaci dachu stromego identyczny jak w obiekcie chronionym; 

5) nie”rzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

6) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 35% dziaJki budowlanej; 
7) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 

8) forma budynków: wolno stojące, bliuniacze; 
9) wysoko`ć budynków mieszkalnych: od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 12,5 m - 

z zastrzeweniem ust. 3 pkt 4; 

10) budynki mieszkalne kryte dachami minimum dwuspadowymi o s”adku gJównych ”oJaci dachowych 
od 35° do 45° - z zastrzeweniem ust. 3 pkt 4; 

11) dachy strome kryte dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanychŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2109ŁKŚŁL, PŁźŁ2141ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2149ŁKŚŁŚ; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cieków 

i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

P.Z.2109.KD.L, P.Z.2141.KD.D, P.Z.2149.KD.D. 

§ 82. Teren elementarny P.Z.2076.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren czę`ciowo objęty strefą B ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów historycznej 
struktury przestrzennej; 

2) ustala się ochronę zabytków, ujętych w gminnej ewidencji zabytków - budynki mieszkalne przy ulicy 

SokoJa 3, 4, 5 i ulicy SokoJa 6, 7, 8 dla których obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytów i formy dachów, 
b) zakaz nadbudowy, rozbudowy i dobudowy do zabytków, 
c) zachowanie rozmieszczenia, wykroju oraz liczby otworów okiennych i drzwiowych `cian zewnętrznych, 

d) zachowanie okienek w `ciance kolankowej, 
e) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

f) zachowanie elementów wystroju elewacji: cokoJu, gzymsu dziaJowego, o”asek okiennych; 
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3) dla zabytków o których mowa w ust. 3 pkt 2 do”uszcza się: 
a) nad wej`ciami do budynków, montaw stromych, jednakowych w formie, ”rzezroczystych daszków, 

mocowanych do `cian elewacji, 
b) ocie”lanie budynków z zewnątrz ”od warunkiem odtworzenia elementów wystroju elewacji; 

4) ustala się ochronę zabytku, ujętego w gminnej ewidencji zabytków - budynek mieszkalny przy ulicy 

źagJoby 13, 13a, 14, 14a, dla którego obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytu i formy dachu z pokryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

ze `wietlikami, 

b) zakaz nadbudowy, 

c) zakaz dobudowy i rozbudowy w skrajnych segmentach i elewacjach frontowych, 

d) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza, 
e) zachowanie rozmieszczenia, wykroju oraz liczby otworów okiennych i drzwiowych w elewacjach 

frontowych i elewacjach bocznych, 

f) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu; 

5) dla zabytku o którym mowa w ust. 3 pkt 4 do”uszcza się: 
a) nad wej`ciami do budynków, montaw stromych, jednakowych w formie, przezroczystych dasz-

ków, mocowanych do `cian elewacji, 
b) rozbudowę i dobudowę do zabytku, od strony ogrodowej, 

c) nowe do`wietlenia ”oddasza wyJącznie w formie okien ”oJaciowych sytuowanych w tylnej elewacji; 

6) ustala się warunki rozbudowy i dobudowy do zabytku o którym mowa w ust. 3 pkt 4: 

a) wysoko`ć obiektu ”rzylegającego do zabytku, jedna kondygnacja nadziemna, 

b) górna krawędu stro”u lub oka” dachu obiektu ”rzylegającego do zabytku na ”oziomie nie wyw-
szym niw ”oziom stropu pierwszej kondygnacji nadziemnej zabytku, 

c) wysoko`ć obiektu sytuowanego w odlegJo`ci co najmniej 4 m od zabytku, nie mowe ”rzekraczać 
wysoko`ci obiektu objętego ochroną, 

d) kąt nachylenia gJównych ”oJaci dachu stromego identyczny jak w obiekcie chronionym; 

7) nie”rzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu; 

8) usJugi wyJącznie w formie wbudowanych w budynki mieszkalne; 

9) maksymalna powierzchnia zabudowy terenu elementarnego: 35%; 

10) wysoko`ć budynków mieszkalnych: od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 12,5 m - 

z zastrzeweniem ust. 3 pkt 6; 

11) dla budynków mieszkalnych obowiązuje dach stromy; 

12) budynki garawy kryte dachami ”Jaskimi; 

13) minimalna ilo`ć stanowisk ”ostojowych naziemnych garawy: 3, sytuowane w jednym ciągu, z wyjąt-

kiem realizacji garawy w obszarze nieruchomo`ci SokoJa 4 i 7; 

14) w obszarze wyznaczonym przez linie zabudowy do”uszcza się lokalizację budynków na granicach 
dziaJek; 

15) ustala się ochronę budowli ochronnych - schronów ”od budynkami przy ulicy SokoJa 5 i 8; 
16) zakazuje się: 

a) lokalizacji usJug ”owywej ”ierwszej kondygnacji nadziemnej budynków mieszkalnych, 

b) budowy naziemnych garawy w terenie ”rzy ulicy PŁźŁ2141ŁKŚŁŚ, w odlegJo`ci mniejszej niw 
25 m, licząc od linii rozgraniczającej drogę ”ubliczną, 

c) budowy naziemnych garawy w terenie ”rzy ulicy PŁźŁ2144ŁKŚŁŚ, w odlegJo`ci mniejszej niw 
15 m, licząc od linii rozgraniczającej drogę ”ubliczną, 

d) lokalizacji wolno stojących budynków gos”odarczych, 
e) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych i nowego zagos”odarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanych. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2109ŁKŚŁL, PŁźŁ2141ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2144ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2149ŁKŚŁŚ; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cieków 

i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: 
P.Z.2109.KD.L, P.Z.2141.KD.D, P.Z.2144.KD.D, P.Z.2149.KD.D. 
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§ 83. Teren elementarny P.Z.2077.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą B ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów historycznej struktury ”rze-

strzennej; 

2) ustala się ochronę zabytku, ujętego w gminnej ewidencji zabytków - budynek mieszkalny przy ulicy 

Roentgena 20, dla którego obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytu budynku, 

b) zachowanie gabarytu i formy dachu, z pokryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

c) zakaz nadbudowy, rozbudowy i dobudowy do zabytku, 

d) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza oraz realizacji nowych do`wietleL 
poddasza, 

e) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych oraz drzwiowych, 
f) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu; 

3) nie”rzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu; 

4) usJugi wyJącznie w formie wbudowanych w budynki mieszkalne; 

5) powierzchnia zabudowy limitowana wyznaczonymi liniami zabudowy; 

6) w obszarze wyznaczonym ”rzez linie zabudowy do”uszcza się lokalizację budynków na granicy dziaJki; 

7) budynki garawy kryte dachami ”Jaskimi; 

8) zakazuje się: 
a) lokalizacji wolno stojących budynków gos”odarczych, 
b) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, 

c) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanychŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2144ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2145ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2168ŁKŚW; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

P.Z.2144.KD.D, P.Z.2145.KD.D, P.Z.2168.KDW; 

2) istniejąca sieć elektroenergetyczna 15 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 

budowy sieci w nowej lokalizacji. 

§ 84. Teren elementarny P.Z.2078.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren czę`ciowo objęty strefą B ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów historycznej 
struktury przestrzennej; 

2) ustala się ochronę zabytku, ujętego w gminnej ewidencji zabytków - budynek mieszkalny przy ulicy 

SokoJa 1,2 dla którego obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytu i formy dachu, 

b) zakaz nadbudowy, rozbudowy i dobudowy do zabytku, 

c) zachowanie rozmieszczenia, wykroju oraz liczby otworów okiennych i drzwiowych `cian ze-

wnętrznych, 
d) zachowanie okienek w `ciance kolankowej, 

e) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

f) zachowanie elementów wystroju elewacji: cokoJu, gzymsu dziaJowego, o”asek okiennych; 

3) dla zabytku o którym mowa w ust. 3 pkt 2 do”uszcza się: 
a) nad wej`ciami do budynków, montaw stromych, jednakowych w formie, przezroczystych dasz-

ków, mocowanych do `cian elewacji, 
b) ocie”lanie budynku z zewnątrz ”od warunkiem odtworzenia elementów wystroju elewacji; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

5) obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

6) usJugi wyJącznie w formie wbudowanych w budynki mieszkalne; 

7) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 25% dziaJki budowlanej; 
8) wysoko`ć budynków mieszkalnych: od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 55 m n.p.m.; 

9) budynki mieszkalne kryte dachami: 

a) dwuspadowymi i kalenicy budynku sytuowanego od strony terenu PŁźŁ2109ŁKŚŁL równolegJej do 
obowiązującej linii zabudowy oraz kalenicy budynku sytuowanego od strony terenu PŁźŁ2168ŁKŚW 
równolegJej do nie”rzekraczalnej linii zabudowy ustalonej od strony terenu P.Z.2168.KDW, 

b) o s”adku gJównych ”oJaci dachowych od 35° do 45°; 

10) maksymalna szeroko`ć elewacji od strony dróg ”ublicznych: 11 m; 

11) maksymalna ilo`ć lokali mieszkalnych w nowych budynkach: 8; 

12) zakazuje się: 
a) lokalizacji usJug ”owywej ”ierwszej kondygnacji nadziemnej budynków mieszkalnych, 

b) lokalizacji naziemnych garawy, 
c) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, 

d) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2109ŁKŚŁL, PŁźŁ2144ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2147ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2168ŁKŚW; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

P.Z.2109.KD.L, P.Z.2144.KD.D, P.Z.2168.KDW; 

2) istniejące sieci: elektroenergetyczna 0,4 kV i telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, roz-

budowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji. 

§ 85. Teren elementarny P.Z.2079.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 35% dziaJki budowlanej; 
3) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 

4) forma budynków: szeregowe; 
5) wysoko`ć budynków mieszkalnych: od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 12,5 m; 

6) budynki mieszkalne kryte dachami minimum dwuspadowymi o s”adku gJównych ”oJaci dachowych 
od 35° do 45°; 

7) budynki gos”odarcze i garawe kryte dachami ”Jaskimi. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanychŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2109ŁKŚŁL, PŁźŁ2146ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2147ŁKŚŁŚ; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia 
w terenach: P.Z.2109.KD.L, P.Z.2146.KD.D, P.Z.2147.KD.D; 

2) istniejące sieci: gazowa ø 100 - 200 mm, cieplna 2 x ø 100 mm i elektroenergetyczna 0,4 kV - z do-

puszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji lub ”rzeJowenia 
w tereny: P.Z.2109.KD.L,. P.Z.2146.KD.D. 

§ 86. Teren elementarny P.Z.2080.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 35% dziaJki budowlanej; 
3) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 

4) forma budynków: szeregowe; 
5) wysoko`ć budynków mieszkalnych: od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 12,5 m; 

6) budynki mieszkalne kryte dachami minimum dwuspadowymi o s”adku gJównych ”oJaci dachowych 

od 35° do 45°; 

7) budynki gos”odarcze i garawe kryte dachami ”Jaskimi. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanychŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2146ŁKD.D, P.Z.2147.KD.D, P.Z.2168.KDW; 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia 
w terenach: P.Z.2146.KD.D, P.Z.2147.KD.D, P.Z.2168.KDW, P.Z.2078.MW,U; 
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2) istniejące sieci: wodociągowa ø 100 mm, cieplna 2 x ø 100 mm i elektroenergetyczna 0,4 kV - z do-

puszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji lub ”rzeJowenia 
w tereny: P.Z.2147.KD.D, P.Z.2146.KD.D. 

§ 87. Teren elementarny P.Z.2081.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą B ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów historycznej struktury ”rze-

strzennej; 

2) ustala się ochronę zabytków, ujętych w gminnej ewidencji zabytków - budynki mieszkalne szeregowe 

”rzy ulicy Roentgena 12,13,14,15,16,17,18,19, dla których obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytów i formy dachów, z ”okryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

z oknami typu ｭwole okoｬ, 

b) zakaz nadbudowy, 

c) zakaz rozbudowy od frontu, z wyjątkiem budowy ”rzedsionków, 
d) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza, 

e) szeroko`ć okien w lukarnach bądu wystawkach nie większa niw szeroko`ć okien usytuowanych 
na niwszej kondygnacji, 

f) `ciany wystawek do`wietlających ”oddasza w kolorze ”okrycia dachu lub odeskowane, 

g) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych `ciany frontowej budynku, 
z wyjątkiem dobudowy ”rzedsionków, 

h) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych w `cianie ”óJnocnej, w drugiej 
kondygnacji nadziemnej, 

i) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

j) zachowanie elementów wystroju elewacji: gzymsów, o”asek okiennych, 
k) ”rzy realizacji zewnętrznych ocie”leL ”rzylegających do siebie segmentów Jączna grubo`ć zasto-

sowanych materiaJów, ”o wykoLczeniu, nie mowe być równa; 

3) dla zabytków o których mowa w ust. 3 pkt 2 do”uszcza się: 

a) rozbudowę i dobudowę do zabytków, od strony ogrodowej, 
b) budowę w elewacji frontowej, ”rzedsionków wej`ciowych, jednakowych dla sąsiadujących seg-

mentów, o wysoko`ci 2,3 m liczonej do linii oka”u daszku, gJęboko`ci 1,0 m, szeroko`ci 2,0 m, 

krytych dachem o jednolitym pokryciu, 

c) nowe do`wietlenia ”oddasza w elewacji frontowej wyJącznie w formie okien ”oJaciowych, 
d) ocie”lanie budynków z zewnątrz ”od warunkiem odtworzenia elementów wystroju elewacji; 

4) ustala się warunki rozbudowy i dobudowy do zabytków o których mowa w ust. 3 pkt 2: 

a) wysoko`ć obiektu ”rzylegającego do zabytku, jedna kondygnacja nadziemna, 

b) górna krawędu stro”u lub oka” dachu obiektu ”rzylegającego do zabytku na ”oziomie nie wywszym 

niw linia oka”u dachu zabytkowego budynku gos”odarczego - z zastrzeweniem ust. 3 pkt 4c, 

c) górna krawędu stro”u lub oka” dachu obiektu ”rzylegającego do zabytku źagJoby 21, na ”ozio-

mie nie wywszym niw kalenica dachu zabytkowego budynku gospodarczego, 

d) wysoko`ć obiektu sytuowanego w odlegJo`ci co najmniej 4 m od zabytku, nie mowe ”rzekraczać 
wysoko`ci obiektu objętego ochroną, 

e) kąt nachylenia gJównych ”oJaci dachu stromego identyczny jak w obiekcie chronionym; 

5) nie”rzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu; 

6) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% dziaJki budowlanej; 
7) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 

8) budynki gos”odarcze i garawe kryte dachami ”Jaskimi. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanychŁ 
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5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2145ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2168ŁKŚW; 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cieków 

i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: PŁźŁ2145ŁKŚŁŚ, 
P.Z.2168.KDW. 

§ 88. Teren elementarny P.Z.2082.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą B ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów historycznej struktury ”rze-

strzennej; 

2) ustala się ochronę zabytku, ujętego w gminnej ewidencji zabytków - budynek mieszkalny przy ulicy 

Roentgena 10,11 dla którego obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytu budynku, 

b) zachowanie gabarytu i formy dachu, z pokryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

c) zachowanie okien typu ｭwole okoｬ z Jukowatymi wykoLczeniami szczytów, 
d) zakaz nadbudowy, rozbudowy i dobudowy do zabytku, 

e) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza, 
f) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych oraz drzwiowych, 

g) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

h) zachowanie oryginalnej formy stolarki ze sJu”kiem i szczeblinami, 

i) zachowanie elementów wystroju elewacji: cokoJu, gzymsów, boniowanej o”aski ”rzy wej`ciu 
pod nr 10, opasek okiennych, 

j) zakaz ocie”lania budynku z zewnątrz; 
3) ustala się ochronę zabytku, ujętego w gminnej ewidencji zabytków - budynek mieszkalny przy ulicy 

MaLkowskiego 13 dla którego obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytu budynku, 

b) zachowanie gabarytu i formy dachu, z pokryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

z oknami typu ｭwole okoｬ i boniowaną wystawką, 
c) zakaz nadbudowy, rozbudowy i dobudowy do zabytku, 

d) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych oraz drzwiowych, 

e) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

f) zachowanie oryginalnej formy stolarki o dwudzielnym podziale, 

g) zachowanie ”óJkolistego nad`wietla nad drzwiami wej`ciowymi elewacji frontowej, 

h) zachowanie elementów wystroju elewacji: cokoJu, gzymsów, boniowanych lizen, o”asek okiennych, 

i) zakaz ocie”lania budynku z zewnątrz; 
4) dla zabytków o których mowa w ust. 3 pkt 2-3 do”uszcza się nowe do`wietlenia ”oddasza wyJącznie 

w formie okien ”oJaciowych sytuowanych w tylnej elewacji; 

5) nie”rzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu; 

6) usJugi wyJącznie w formie wbudowanych w budynki mieszkalne; 

7) powierzchnia zabudowy limitowana liniami zabudowy; 

8) w obszarze wyznaczonym ”rzez linie zabudowy do”uszcza się lokalizację budynków na granicach 
dziaJek; 

9) budynki garawy kryte dachami ”Jaskimi; 

10) zakazuje się: 
a) lokalizacji usJug ”owywej ”ierwszej kondygnacji nadziemnej budynków mieszkalnych, 

b) realizacji nowych budynków mieszkalnych, 
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c) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, 

d) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanychŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2145ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2168ŁKŚW; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cieków 

i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: PŁźŁ2145ŁKŚŁŚ, 
P.Z.2146.KD.D, P.Z.2168.KDW. 

§ 89. Teren elementarny P.Z.2083.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą B ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów historycznej struktury ”rze-

strzennej; 

2) ustala się ochronę zabytków, ujętych w gminnej ewidencji zabytków - budynki mieszkalne szeregowe 

”rzy ulicy MaLkowskiego 10, 11, 12 dla których obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytów i form dachów, z ”okryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

z lukarnami, z wystawkami, 

b) zakaz nadbudowy, 

c) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddaszy budynkach nr 11 i nr 12, 

d) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych w elewacji frontowej i elewacji 

bocznej, 

e) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

f) zachowanie oryginalnej formy stolarki o dwudzielnym podziale, 

g) zachowanie elementów wystroju elewacji: gzymsów, o”asek okiennych, 
h) przy realizacji zewnętrznych ocie”leL ”rzylegających do siebie segmentów Jączna grubo`ć zasto-

sowanych materiaJów, ”o wykoLczeniu, nie mowe być równa; 

3) dla zabytków o których mowa w ust. 3 pkt 2 do”uszcza się: 
a) ocie”lanie budynków z zewnątrz ”od warunkiem odtworzenia elementów wystroju elewacji, 

b) realizację lukarny we frontowej elewacji budynku nr 10, nie większą niw wystawki istniejące 
w budynkach nr 11 i nr 12, 

c) nowe do`wietlenia ”oddasza wyJącznie w tylnej elewacji; 
4) nie”rzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy: 

a) 60% powierzchni nieruchomo`ci MaLkowskiego 11, MaLkowskiego 12, 
b) 50% powierzchni nieruchomo`ci MaLkowskiego 10; 

6) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 

7) nowe dobudówki do zabytków nie wywsze niw jedna kondygnacja nadziemna, przy czym górna kra-

wędu stro”u dobudówki na ”oziomie nie wywszym niw linia oka”u dachu zabytkuŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanychŁ 
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5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2146ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2168ŁKŚW; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia 
w terenach: P.Z.2146.KD.D, P.Z.2168.KDW; 

2) istniejąca sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 

budowy sieci w nowej lokalizacji lub ”rzeJowenia w teren P.Z.2146.KD.D. 

§ 90. Teren elementarny P.Z.2084.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 35% dziaJki budowlanej; 
3) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 

4) forma budynków: szeregowe; 
5) wysoko`ć budynków mieszkalnych: od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 12,5 m; 

6) budynki mieszkalne kryte dachami minimum dwuspadowymi o s”adku gJównych ”oJaci dachowych 
od 35° do 45°. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanychŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2109ŁKŚŁL, PŁźŁ2146ŁKŚŁŚ; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia 
w terenach: P.Z.2109.KD.L, P.Z.2146.KD.D; 

2) istniejące sieci: wodociągowa ø 100 mm, gazowa ø 100 - 200 mm, cieplna 2 x ø 100 mm i elektro-

energetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w no-

wej lokalizacji; 

3) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji. 

§ 91. Teren elementarny P.Z.2085.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nie”rzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu; 

2) do”uszczalna lokalizacja usJug: 
a) w budynkach mieszkalnych, nie wywej niw do ”ierwszej kondygnacji nadziemnej wJącznie, 
b) w obiektach dobudowanych do budynków mieszkalnych; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy terenu elementarnego: 40%; 

4) wysoko`ć budynków mieszkalnych: od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 12,5 m; 

5) maksymalna wysoko`ć budynków usJug: dwie kondygnacje nadziemne; 

6) budynki kryte dachami stromymi; 

7) nowe do`wietlenia ”oddasza, sytuowane w elewacji eks”onowanej od strony dróg ”ublicznych wy-

Jącznie w formie okien ”oJaciowych; 
8) ustala się ochronę budowli ochronnej - schronu pod budynkiem przy ulicy Wycieczkowej 8/9; 

9) zakazuje się: 
a) zwiększania gabarytów istniejących budynków mieszkalnych, 

b) lokalizacji wolno stojących garawy, z wyjątkiem dziaJki nr 62ł8 z obrŁ3094 na której do”uszcza 
się maksymalnie jeden zes”óJ garawy na min. 3 pojazdy, 

c) lokalizacji reklam wolno stojących, 

d) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, 
e) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanychŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2109ŁKŚŁL, PŁźŁ2110ŁKŚŁL, PŁźŁ2145ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2146ŁKŚŁŚ; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie 
`cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

P.Z.2109.KD.L, P.Z.2110.KD.L, P.Z.2145.KD.D, P.Z.2146.KD.D, P.Z.2171.KDW, P.Z.2172.KDW, 

P.Z.2086.MN,U; 

2) istniejące sieci: gazowa ø 100 - 200 mm, cieplna 2 x ø 100 mm, elektroenergetyczna 15 kV i 0,4 kV 

- z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji. 

§ 92. Teren elementarny P.Z.2086.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nie”rzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu; 

2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 35% dziaJki budowlanej; 
3) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 

4) forma budynków: szeregowe; 
5) wysoko`ć budynków mieszkalnych: od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 12,5 m; 

6) budynki kryte dachami stromymi lub ”Jaskimi; 

7) garawe kryte dachami ”Jaskimi. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanychŁ 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 69 ｦ 12653 ｦ Poz. 1863 

 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenu PŁźŁ2110ŁKŚŁL; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia 
w terenach: P.Z.2110.KD.L, P.Z.2148.KD.D, P.Z.2172.KDW, P.Z.2085.MW,U; 

2) istniejące sieci: cie”lna 2 x ø 100 mm i elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, 

rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji. 

§ 93. Teren elementarny P.Z.2087.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
3) obowiązuje bogaty ”rogram zieleni. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą B ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów historycznej struktury ”rze-

strzennej; 

2) ustala się ochronę zabytku, ujętego w gminnej ewidencji zabytków - budynek mieszkalny przy ulicy 

SJowiczej 4, dla którego obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytu i formy dachu, z pokryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

b) zakaz nadbudowy, rozbudowy i dobudowy do zabytku, 

c) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza oraz realizacji nowych do`wietleL, 
d) zachowanie ”óJkolistego nad`wietla nad otworem drzwi wej`ciowych, 
e) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych i drzwiowych, 

f) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

g) zachowanie oryginalnej formy stolarki ze sJu”kiem, 

h) zachowanie i odtworzenie elementów wystroju elewacji: blend, gzymsów, o”asek okiennych, 

i) zakaz ocie”lania budynku z zewnątrz; 
3) nie”rzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu; 

4) usJugi wyJącznie w formie wbudowanych w budynek mieszkalny; 

5) powierzchnia zabudowy limitowana liniami zabudowy; 

6) zakazuje się: 
a) lokalizacji usJug ”owywej ”ierwszej kondygnacji nadziemnej budynków mieszkalnych, 

b) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanychŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2148ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2172ŁKŚW; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia 

w terenach: P.Z.2110.KD.L, P.Z.2148.KD.D, P.Z.2172.KDW, P.Z.2088.MN,U; 

2) istniejące sieci: cie”lna i telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

oraz budowy sieci w nowej lokalizacji. 
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§ 94. Teren elementarny P.Z.2088.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą B ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów historycznej struktury ”rze-

strzennej; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

3) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 35% dziaJki budowlanej; 
4) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 

5) forma budynków: szeregowe; 
6) wysoko`ć budynków mieszkalnych: od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 12,5 m; 

7) budynki kryte dachami stromymi lub ”Jaskimi; 

8) garawe kryte dachami ”Jaskimi. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanychŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2148ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2145ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2171ŁKŚW, PŁźŁ2172ŁKŚW; 
2) do”uszcza się dojazd do dziaJki nr 23 z obrębu 3094 ”o”rzez dziaJkę nr 81 z obrębu 3094; 
3) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia 

w terenach: P.Z.2145.KD.D, P.Z.2148.KD.D, P.Z.2171.KDW, P.Z.2172.KDW, P.Z.2087.MW,U; 

2) istniejąca sieć cie”lna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w no-

wej lokalizacji. 

§ 95. Teren elementarny P.Z.2089.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą B ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów historycznej struktury ”rze-

strzennej; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

3) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 35% dziaJki budowlanej; 
4) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 

5) forma budynków: szeregowe; 
6) wysoko`ć budynków mieszkalnych: od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 12,5 m; 

7) budynki mieszkalne kryte dachami minimum dwuspadowymi o s”adku gJównych ”oJaci dachowych 
od 35° do 45°; 

8) garawe kryte dachami ”Jaskimi; 

9) dachy strome kryte dachówką lub materiaJem dachówkopodobnym. 
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4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanychŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2145ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2170ŁKŚW; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia 

w terenach: P.Z.2145.KD.D, P.Z.2170.KDW; 

2) istniejące sieci: gazowa ø 100 -125 mm oraz cieplna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji lub ”rzeJowenia w tereny: PŁźŁ2145ŁKŚŁŚ, P.Z.2170.KDW. 

§ 96. Teren elementarny P.Z.2090.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą B ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów historycznej struktury ”rze-

strzennej; 

2) ustala się ochronę zabytków, ujętych w gminnej ewidencji zabytków - budynki mieszkalne szeregowe 

”rzy ulicy Roentgena 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, dla których obowiązuje: 
a) zakaz rozbudowy od frontu, z wyjątkiem budowy ”rzedsionków, 
b) zakaz nadbudowy, 

c) zachowanie gabarytów i form dachów, z ”okryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

z oknami typu ｭwole okoｬ, 

d) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza; szeroko`ć okien w lukarnach 

bądu wystawkach nie większa niw szeroko`ć okien usytuowanych na niwszej kondygnacji, 
e) `ciany wystawek do`wietlających ”oddasza w kolorze ”okrycia dachu lub odeskowane, 

f) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych `ciany frontowej budynku, 

z wyjątkiem dobudowy ”rzedsionków, 

g) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych w `cianie ”oJudniowej, w dru-

giej kondygnacji nadziemnej, 

h) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

i) zachowanie elementów wystroju elewacji: gzymsów, o”asek okiennych, 
j) ”rzy realizacji zewnętrznych ocie”leL ”rzylegających do siebie segmentów Jączna grubo`ć zasto-

sowanych materiaJów, ”o wykoLczeniu, nie mowe być równa; 

3) dla zabytków o których mowa w ust. 3 pkt 2 dopuszcza się: 

a) budowę, w elewacji frontowej, ”rzedsionków wej`ciowych, jednakowych dla sąsiadujących 
segmentów, o wysoko`ci 2,3 m liczonej do linii oka”u daszku, gJęboko`ci 1,0 m, szeroko`ci 
2,0 m, krytych dachem o jednolitym pokryciu, 

b) nowe do`wietlenia ”oddasza w elewacji frontowej wyJącznie w formie okien ”oJaciowych, 
c) ocie”lanie budynków z zewnątrz ”od warunkiem odtworzenia elementów wystroju elewacji; 

4) ustala się warunki rozbudowy i dobudowy do zabytków o których mowa w ust. 3 pkt 2: 

a) wysoko`ć obiektu ”rzylegającego do zabytku, maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym 

druga w ”oddaszu uwytkowym, 

b) obiekt ”rzylegający do zabytku kryty dachem stromym, o kącie nachylenia gJównych ”oJaci da-

chowych identycznym jak w obiekcie chronionym, 

c) kalenica dachu obiektu ”rzylegającego do zabytku na ”oziomie nie wywszym niw linia oka”u dachu 
zabytku; 
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5) nie”rzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu; 

6) powierzchnia zabudowy limitowana liniami zabudowy; 

7) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 

8) dla garawy ”rzynalewnych do zabudowy szeregowej, sytuowanych w zwartym ciągu obowiązują da-

chy ”JaskieŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanychŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenu PŁźŁ2145ŁKŚŁŚ; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cieków i wód 
o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenie PŁźŁ2145ŁKŚŁŚŁ 

§ 97. Teren elementarny P.Z.2091.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą B ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów historycznej struktury ”rze-

strzennej; 

2) ustala się ochronę zabytku, ujętego w gminnej ewidencji zabytków - budynek mieszkalny przy ulicy 

Roentgena 23, dla którego obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytu budynku, 

b) zachowanie gabarytu i formy dachu, z pokryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

z oknami typu ｭwole okoｬ, 

c) zakaz nadbudowy, rozbudowy i dobudowy do zabytku, 

d) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza oraz realizacji nowych do`wietleL 
poddasza, 

e) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych i drzwiowych, 

f) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

g) zachowanie i odtworzenie elementów wystroju elewacji: cokoJu, gzymsu koronującego, lizen, 
opasek okiennych, 

h) ocie”lanie budynku z zewnątrz uwarunkowane odtworzeniem elementów wystroju elewacji; 

3) nie”rzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

4) usJugi do”uszcza się wyJącznie w budynku mieszkalnym; 

5) powierzchnia zabudowy limitowana liniami zabudowy; 

6) w obszarze wyznaczonym ”rzez linie zabudowy do”uszcza się lokalizację budynków na granicach 
dziaJek; 

7) budynki garawy kryte dachami ”Jaskimi; 

8) zakazuje się: 
a) lokalizacji usJug ”owywej ”ierwszej kondygnacji nadziemnej budynku mieszkalnego, 

b) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, 
c) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanychŁ 
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5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2144ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2145ŁKŚŁŚ; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cieków 

i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: 
P.Z.2144.KD.D, P.Z.2145.KD.D. 

§ 98. Teren elementarny P.Z.2092.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą B ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów historycznej struktury ”rze-

strzennej; 

2) ustala się ochronę zabytku, ujętego w gminnej ewidencji zabytków - budynek mieszkalny przy ulicy 

źagJoby 5, 6, 7, 8 dla którego obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytu i formy dachu, z pokryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

ze `wietlikami, 

b) zakaz nadbudowy, 

c) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza, 
d) zachowanie rozmieszczenia, wykroju oraz liczby otworów okiennych i drzwiowych w elewacji 

frontowej i elewacjach bocznych, 

e) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

f) zachowanie elementów wystroju elewacji: cokoJu, gzymsu dziaJowego, o”asek okiennych; 

3) dla zabytku o którym mowa w ust. 3 pkt 2 do”uszcza się: 

a) nowe do`wietlenia ”oddasza wyJącznie w tylnej elewacji, w formie okien ”oJaciowych, 
b) nad wej`ciami do budynków, montaw stromych, jednakowych w formie, przezroczystych dasz-

ków, mocowanych do `cian elewacji; 
4) ustala się ochronę zabytku, ujętego w gminnej ewidencji zabytków - budynek mieszkalny przy ulicy 

źagJoby 9, 10, 11, 12 dla którego obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytu i formy dachu, 

b) zakaz nadbudowy, 

c) zachowanie okienek `cianki kolankowej, 
d) zachowanie rozmieszczenia, wykroju oraz liczby otworów okiennych i drzwiowych w elewacji 

frontowej i elewacjach bocznych, 

e) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

f) zachowanie elementów wystroju elewacji: cokoJu, gzymsu dziaJowego, o”asek okiennych; 

5) dla zabytku o którym mowa w ust. 3 pkt 4 do”uszcza się, nad wej`ciami do budynków, montaw 
stromych, jednakowych w formie, ”rzezroczystych daszków, mocowanych do `cian elewacji; 

6) ustala się ochronę zabytku, ujętego w gminnej ewidencji zabytków - budynek mieszkalny przy ulicy 

Roentgena 31, 32 dla którego obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytu budynku, 

b) zakaz nadbudowy, rozbudowy i dobudowy do zabytku, 

c) zachowanie gabarytu i formy dachu, z pokryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

z oknami typu ｭwole okoｬ Jukowym wykoLczeniem szczytu w osi, 

d) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza, 
e) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych oraz drzwiowych, 

f) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

g) zachowanie oryginalnej formy stolarki ze sJu”kiem i szczeblinami, 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 69 ｦ 12658 ｦ Poz. 1863 

 

h) zachowanie dekoracyjnego wykoLczenia schodkowego szczytu budynku ”od nr 32 z elementami 

sztukatorskimi i ”óJkolistym oknem, 

i) zachowanie elementów wystroju elewacji: cokoJu, gzymsów, o”asek okiennych, 

j) zakaz ocie”lania budynku z zewnątrz; 
7) dla zabytku o którym mowa w ust. 3 pkt 6 do”uszcza się nowe do`wietlenia ”oddasza wyJącznie 

w tylnej elewacji, w formie okien ”oJaciowych; 
8) nie”rzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu; 

9) usJugi wyJącznie w formie wbudowanych w budynki mieszkalne; 

10) powierzchnia zabudowy limitowana liniami zabudowy; 

11) w obszarze wyznaczonym ”rzez linie zabudowy do”uszcza się lokalizację budynków na granicach 
dziaJek; 

12) ustala się ochronę budowli ochronnej - schronu pod budynkiem przy ulicy ZagJoby 9; 
13) budynki garawy kryte dachami ”Jaskimi; 

14) zakazuje się: 
a) lokalizacji usJug ”owywej ”ierwszej kondygnacji nadziemnej budynków mieszkalnych, 

b) lokalizacji nowych budynków mieszkalnych, 

c) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, 

d) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanychŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2141ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2144ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2145ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2170.KDW; 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia 

w terenach: P.Z.2141.KD.D, P.Z.2144.KD.D, P.Z.2145.KD.D, P.Z.2170.KDW; 

2) istniejąca sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 

budowy sieci w nowej lokalizacji. 

§ 99. Teren elementarny P.Z.2093.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą B ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów historycznej struktury ”rze-

strzennej; 

2) ustala się ochronę zabytku, ujętego w gminnej ewidencji zabytków - budynek mieszkalny przy ulicy 

źagJoby 1, 2, 3, 4 dla którego obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytu i formy dachu, 

b) zakaz nadbudowy, 

c) zachowanie okienek `cianki kolankowej, 
d) zachowanie rozmieszczenia, wykroju oraz liczby otworów okiennych i drzwiowych w elewacji 

frontowej i elewacjach bocznych, 

e) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

f) zachowanie elementów wystroju elewacji: cokoJu, gzymsu dziaJowego, o”asek okiennych; 

3) dla zabytku o którym mowa w ust. 3 pkt 2 do”uszcza się, nad wej`ciami do budynków, montaw 
stromych, jednakowych w formie, ”rzezroczystych daszków, mocowanych do `cian elewacji; 
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4) nie”rzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu; 

5) usJugi wyJącznie w formie wbudowanych w budynki mieszkalne; 

6) powierzchnia zabudowy limitowana liniami zabudowy; 

7) wjazdy do garawy wyJącznie od strony terenu PŁźŁ2170.KDW; 

8) budynki garawy kryte dachami ”Jaskimi; 

9) zakazuje się: 
a) lokalizacji usJug ”owywej ”ierwszej kondygnacji nadziemnej budynków mieszkalnych, 

b) lokalizacji nowych budynków mieszkalnych, 

c) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, 

d) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanychŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2141ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2170ŁKŚW; 
2) liczbę miejsc postojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia 
w terenach: P.Z.2141.KD.D, P.Z.2170.KDW; 

2) istniejąca sieć cie”lna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w no-

wej lokalizacji. 

§ 100. Teren elementarny P.Z.2094.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą B ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów historycznej struktury ”rze-

strzennej; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

3) w granicach linii zabudowy do”uszcza się lokalizowanie garawy na granicach dziaJek; 
4) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 35% dziaJki budowlanej; 
5) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 

6) forma budynków: bliuniacze, szeregowe; 
7) wysoko`ć budynków mieszkalnych: od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 12,5 m; 

8) budynki kryte dachami stromymi lub ”Jaskimi - z zastrzeweniem ust. 3 pkt 10; 

9) budynki mieszkalne usytuowane na dziaJkach ”rzylegJych do terenu PŁźŁ2148ŁKŚŁŚ, kryte dachami 

minimum dwuspadowymi o s”adku gJównych ”oJaci dachowych od 35° do 45°; 

10) garawe kryte dachami ”Jaskimi; 

11) dachy strome kryte dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanychŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2141ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2148ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2170ŁKŚW; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia 

w terenach: P.Z.2141.KD.D, P.Z.2145.KD.D, P.Z.2148.KD.D, P.Z.2170.KDW; 

2) istniejące sieci: gazowa ø 125 - 180 mm, cieplna i elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji. 

§ 101. Teren elementarny P.Z.2095.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą B ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów historycznej struktury ”rze-

strzennej; 

2) ustala się ochronę zabytków, ujętych w gminnej ewidencji zabytków - budynki mieszkalne przy ulicy 

Cienistej 36, 37 dla których obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytów i formy dachów, z ”okryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

z oknami typu ｭwole okoｬ, 

b) zakaz nadbudowy, rozbudowy i dobudowy do zabytków, 
c) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza, 
d) zachowanie rozmieszczenia, wykroju oraz liczby otworów okiennych i drzwiowych `cian ze-

wnętrznych, 
e) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

f) zachowanie oryginalnej formy stolarki z ”odziaJem dwudzielnym, ze sJupkiem i szczeblinami, 

g) zachowanie elementów wystroju elewacji: o”asek okiennych, gzymsów, dekoracyjnego wykoL-
czenia nad”rowa drzwi; 

3) dla zabytków o których mowa w ust. 3 pkt 2 do”uszcza się: 

a) ocie”lanie budynków z zewnątrz pod warunkiem odtworzenia elementów wystroju elewacji, 

b) nowe do`wietlenia ”oddasza wyJącznie w formie okien ”oJaciowych; 

4) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu; 

5) usJugi wyJącznie w formie wbudowanych w budynki mieszkalne; 

6) powierzchnia zabudowy limitowana liniami zabudowy; 

7) minimalna ilo`ć stanowisk ”ostojowych naziemnych garawy od strony terenu P.Z.2141.KD.D: 3, sy-

tuowane w jednym ciągu; 
8) budynki garawowe kryte dachami stromymi; 

9) zakazuje się: 
a) lokalizacji usJug ”owywej ”ierwszej kondygnacji nadziemnej budynków mieszkalnych, 

b) lokalizacji nowych budynków mieszkalnych, 

c) lokalizacji wolno stojących budynków gos”odarczych, 

d) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, 
e) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanychŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2141ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2148ŁKŚŁŚ; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie 
`cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: 
P.Z.2141.KD.D, P.Z.2148.KD.D. 

§ 102. Teren elementarny P.Z.2096.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) do”uszcza się lokalizację stacji telefonii i zes”oJów antenowych na dachach istniejących budynków; 
3) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nie”rzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu; 

2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 35% dziaJki budowlanej; 
3) wysoko`ć budynków: 3 kondygnacje nadziemne, nie więcej niw 13 m; 

4) maksymalny wskaunik intensywno`ci zabudowy: 0,6, liczony w stosunku do dziaJki budowlanej; 
5) budynki usJugowe nie wywsze niw jedna kondygnacja nadziemna i nie więcej niw 5 m; 

6) do”uszczalna lokalizacja usJug: 
a) w budynkach mieszkalnych, nie wywej niw do ”ierwszej kondygnacji nadziemnej wJącznie, 
b) w istniejących obiektach; 

7) budynki kryte dachami ”Jaskimi; 

8) zakazuje się: 
a) lokalizacji wolno stojących budynków niemieszkalnych, 

b) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanychŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2143ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2169ŁKŚW, ulicy Bandurskiego; 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w 
terenach: P.Z.2143.KD.D, P.Z.2169.KDW oraz ul. KsŁ b”a WJadysJawa Bandurskiego; 

2) istniejące sieci: wodociągowa ø 100 mm, gazowa ø 125 - 200 mm, cie”lna 2 x ø 250 mm i 2 x ø 50-80 mm 

oraz elektroenergetyczna 15 kV i 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 

budowy sieci w nowej lokalizacji. 

§ 103. Teren elementarny P.Z.2097.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą B ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów historycznej struktury ”rze-

strzennej; 
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2) ustala się ochronę zabytków, ujętych w gminnej ewidencji zabytków - budynki mieszkalne przy ulicy 

Bandurskiego 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dla których obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytów i formy dachów, 
b) zakaz nadbudowy, rozbudowy i dobudowy do zabytków, 
c) zachowanie rozmieszczenia, wykroju oraz liczby otworów okiennych i drzwiowych `cian ze-

wnętrznych, 
d) zachowanie okienek w `ciance kolankowej, 
e) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

f) zachowanie jednolitej formy zadaszeL wej`ć, 
g) zachowanie elementów wystroju elewacji: cokoJu, gzymsu dziaJowego, o”asek okiennych; 

3) dla zabytków o których mowa w ust. 3 pkt 2 do”uszcza się ocie”lanie budynków z zewnątrz pod 

warunkiem odtworzenia elementów wystroju elewacji; 
4) ustala się ochronę zabytku, ujętego w gminnej ewidencji zabytków - budynek mieszkalny przy ulicy 

Cienistej 44 dla którego obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytów i formy dachu, z pokryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odob-

nym, ze `wietlikami, z wysuniętym, odeskowanym okapem, 

b) zakaz nadbudowy, rozbudowy i dobudowy do zabytku, 

c) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza, 
d) zachowanie rozmieszczenia, wykroju oraz liczby otworów okiennych i drzwiowych `cian ze-

wnętrznych, 
e) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

f) zachowanie oryginalnej formy stolarki z dwudzielnym ”odziaJem, 

g) zachowanie osiowego usytuowania wej`cia gJównego i dwubiegowych schodów zewnętrznych, 

h) zachowanie elementów wystroju elewacji: cokoJu, o”asek okiennych i drzwiowych; 

5) dla zabytku o którym mowa w ust. 3 pkt 4 do”uszcza się: 

a) nowe do`wietlenia ”oddasza wyJącznie w formie okien ”oJaciowych, 
b) ocie”lanie budynku z zewnątrz ”od warunkiem odtworzenia elementów wystroju elewacji; 

6) ustala się ochronę zabytków, ujętych w gminnej ewidencji zabytków - budynki mieszkalne przy ulicy 

źagJoby 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 dla których obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytów i formy dachów, z ”okryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

b) zakaz nadbudowy, rozbudowy i dobudowy do zabytków, 
c) zachowanie formy i rozmieszczenia `wietlików dachowych, 
d) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza, 
e) zachowanie rozmieszczenia, wykroju oraz liczby otworów okiennych i drzwiowych `cian ze-

wnętrznych, 
f) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

g) zachowanie oryginalnej formy stolarki z dwudzielnym ”odziaJem, 

h) nakaz zastosowania jednokolorowej kolorystyki dla caJego zes”oJu budynków; 

7) dla zabytków o których mowa w ust. 3 pkt 6 do”uszcza się: 

a) nowe do`wietlenia ”oddasza wyJącznie w formie okien ”oJaciowych, 
b) nad wej`ciami do budynków, montaw stromych, jednakowych w formie, przezroczystych dasz-

ków, mocowanych do `cian elewacji; 
8) ustala się ochronę zabytków, ujętych w gminnej ewidencji zabytków, budynków ”omiędzy budynka-

mi źagJoby 27-28, 31-32, dla których obowiązuje: 
a) utrzymanie gabarytu i formy bramy przejazdowej, 

b) zachowanie gabarytów i formy dachów, z jednolitym pokryciem dachówką lub materiaJem da-

chówko”odobnym, 

b) zakaz nadbudowy, rozbudowy i dobudowy do zabytków, 
c) zachowanie wykroju, liczby i rozmieszczenia otworów, 
d) kolorystyka jednolita dla caJego obiektu; 

9) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu; 

10) powierzchnia zabudowy limitowana liniami zabudowy; 

11) w obszarze wyznaczonym ”rzez linie zabudowy do”uszcza się lokalizację budynków na granicach 
dziaJek; 

12) lokalizację usJug do”uszcza się: 

a) w formie wbudowanych w budynki mieszkalne, 

b) w Jącznikach ”omiędzy budynkami 27-29 i 31-32; 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 69 ｦ 12663 ｦ Poz. 1863 

 

13) nakazuje się zachowanie istniejących ”rzejazdów bramnych w zabytkach o których mowa w ust. 3 

pkt 8; 

14) nakazuje się zachowanie istniejącego ”rzej`cia ”o terenie, Jączącego drogę PŁźŁ173ŁKŚW z ulicą Ban-

durskiego; 

15) budynki garawowe kryte dachami ”Jaskimi; 

16) w ”asie terenu o szeroko`ci 10 m, licząc od linii rozgraniczającej drogi ”ublicznej, zakazuje się sytu-

owania garawy na mniej niw 2 stanowiska; 
17) ustala się ochronę budowli ochronnej ”rzy ulicy Bandurskiego 6 - ukrycia wolno stojącego na wy”a-

dek stanu zagrowenia ”aLstwa lub wojny, oznaczonego na rysunku ”lanu; 
18) oznakowanie ”rowadzonej dziaJalno`ci gos”odarczej w formie szyldów umieszczanych na elewacji 

frontowej, bez”o`rednio ”rzy wej`ciu do lokalu uwytkowego; 

19) zakazuje się: 
a) lokalizacji nowych budynków mieszkalnych, 

b) lokalizacji usJug ”owywej ”ierwszej kondygnacji nadziemnej budynków mieszkalnych, 

c) nadbudowy budynków ”rzylegających do obiektów zabytkowych, 

d) dziaJalno`ci ”owodującej uszkodzenie konstrukcji ukrycia wolno stojącego, 

e) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, 
f) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanych. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2141ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2143ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2148ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2173ŁKŚW; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w 
terenach: P.Z.2141.KD.D, P.Z.2143.KD.D, P.Z.2148.KD.D, P.Z.2169.KDW, P.Z.2173.KDW oraz 

ul. KsŁ b”a WJadysJawa Bandurskiego; 
2) istniejące sieci: cie”lna 2 x ø 50-80 mm i 2 x ø 250 mm, gazowa ø 125 -180 mm, elektroenerge-

tyczna 0,4 kV oraz telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy sieci w nowej lokalizacji. 

§ 104. Teren elementarny P.Z.2098.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą B ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów historycznej struktury ”rze-

strzennej; 

2) ustala się ochronę zabytków, ujętych w gminnej ewidencji zabytków - szeregowe budynki mieszkalne 

”rzy ulicy Cienistej 39, 40, 41, 42, 43 dla których obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytów i formy dachów, z ”okryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

b) zakaz nadbudowy, 

c) zakaz rozbudowy od frontu, z wyjątkiem budowy ”rzedsionków, 
d) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych i drzwiowych w elewacji frontowej, 

e) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

f) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza, 
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g) zachowanie elementów wystroju elewacji: gzymsów, o”asek okiennych, 
h) ”rzy realizacji zewnętrznych ocie”leL ”rzylegających do siebie segmentów Jączna grubo`ć zasto-

sowanych materiaJów, ”o wykoLczeniu, nie mowe być równa; 

3) dla zabytków o których mowa w ust. 3 pkt 2 do”uszcza się: 
a) rozbudowę od strony ogrodowej, 
b) budowę, w elewacji frontowej, ”rzedsionków wej`ciowych, jednakowych dla sąsiadujących 

segmentów, o wysoko`ci 2,3 m liczonej do linii oka”u daszku, gJęboko`ci 1,0 m, szeroko`ci 
2,0 m, krytych dachem o jednolitym pokryciu, 

c) nowe do`wietlenia ”oddasza od frontu budynku, w formie okien ”oJaciowych, 

d) nowe do`wietlenia ”oddasza od strony ogrodowej, w formie okien ”oJaciowych, lukarn lub wy-

stawek, przy czym szeroko`ć okien w lukarnach bądu wystawkach nie większa niw szeroko`ć 
okien usytuowanych na niwszej kondygnacji, 

e) ocieplanie budynków z zewnątrz pod warunkiem odtworzenia elementów wystroju elewacji; 

4) ustala się warunki rozbudowy i dobudowy do zabytków o których mowa w ust. 3 pkt 2: 

a) wysoko`ć obiektu ”rzylegającego do zabytku, maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym 

druga w ”oddaszu uwytkowym, 

b) obiekt ”rzylegający do zabytku kryty dachem stromym, o kącie nachylenia gJównych ”oJaci da-

chowych identycznym jak w obiekcie chronionym, 

c) kalenica dachu obiektu ”rzylegającego do zabytku na ”oziomie nie wywszym niw linia oka”u dachu 

zabytku; 

5) nie”rzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu; 

6) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 35% dziaJki budowlanej; 
7) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 

8) forma budynków: wolno stojące, szeregowe; 
9) wysoko`ć budynków mieszkalnych: od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 12,5 m; 

10) budynki kryte dachami stromymi lub ”Jaskimi; 

11) garawe kryte dachami ”Jaskimi. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanych. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2141ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2173ŁKŚW, PŁźŁ2174ŁKŚW; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie 
`cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: 
P.Z.2141.KD.D, P.Z.2148.KD.D, P.Z.2173.KDW, P.Z.2174.KDW. 

§ 105. Teren elementarny P.Z.2099.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
3) obowiązuje bogaty ”rogram zieleni. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą B ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów historycznej struktury ”rze-

strzennej; 

2) ustala się ochronę zabytku, ujętego w gminnej ewidencji zabytków - budynek mieszkalny przy ulicy 

Cienistej 38 dla którego obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytu i formy dachu, z pokryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

b) zakaz nadbudowy, rozbudowy i dobudowy do zabytku, 
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c) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza, 
d) zachowanie rozmieszczenia, wykroju oraz liczby otworów okiennych i drzwiowych `cian ze-

wnętrznych, 
e) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

f) zachowanie w elewacji frontowej otworu drzwiowego z ”óJkolistym nad`wietlem, 

g) zachowanie elementów wystroju elewacji: lizeny, gzymsu dziaJowego i gzymsu koronującego, 
h) zakaz ocie”lania budynku z zewnątrz; 

3) dla zabytku o których mowa w ust. 3 pkt 2 do”uszcza się nowe do`wietlenia ”oddasza wyJącznie 
w formie okien ”oJaciowych; 

4) nie”rzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu; 

5) usJugi wyJącznie w formie wbudowanych w budynki mieszkalne; 

6) powierzchnia zabudowy limitowana liniami zabudowy; 

7) w obszarze wyznaczonym ”rzez linie zabudowy do”uszcza się lokalizację budynków na granicy dziaJki; 

8) garawe kryte dachem ”Jaskim; 

9) zakazuje się: 
a) lokalizacji usJug ”owywej ”ierwszej kondygnacji nadziemnej budynków mieszkalnych, 

b) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanych. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2141ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2148ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2174ŁKŚW; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia 

w terenach: P.Z.2141.KD.D, P.Z.2148.KD.D, P.Z.2174.KDW; 

2) istniejące sieci: elektroenergetyczna 0,4 kV i telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, roz-

budowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji lub ”rzeJowenia w tereny: PŁźŁ2141ŁKŚŁŚ, 
P.Z.2148.KD.D. 

§ 106. Teren elementarny P.Z.2100.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą B ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów historycznej struktury prze-

strzennej; 

2) ustala się zachowanie i ochronę zabytków, ujętych w gminnej ewidencji zabytków - budynki miesz-

kalne ”rzy ulicy Cienistej 5, 8, 9, 10 dla których obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytów i formy dachów, z ”okryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

z oknami typu ｭwole okoｬ, 

b) zakaz nadbudowy, rozbudowy i dobudowy do zabytków, 
c) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza, 
d) szeroko`ć okien w lukarnach bądu wystawkach sytuowanych w tylnej elewacji, nie większa niw 

szeroko`ć okien usytuowanych na niwszej kondygnacji, 
e) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych, 
f) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 
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g) zachowanie oryginalnej formy stolarki z dwudzielnym ”odziaJem, 

h) zachowanie elementów wystroju elewacji: o”asek okiennych, gzymsów, dekoracyjnego wykoL-
czenia nad”rowa drzwi; 

3) dla zabytków o których mowa w ust. 3 pkt 2 do”uszcza się: 

a) nowe do`wietlenia ”oddasza w elewacji frontowej wyJącznie w formie okien ”oJaciowych, 
b) ocie”lenie budynku z zewnątrz pod warunkiem odtworzenia wystroju elewacji; 

4) ustala się ochronę zabytków, ujętych w gminnej ewidencji zabytków - budynki mieszkalne z otworem 

bramowym ”rzy ulicy Cienistej 6,7 dla których obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytów i formy dachów, z ”okryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

z wystawkami, 

b) zakaz nadbudowy, rozbudowy i dobudowy do zabytków, 
c) zachowanie usytuowanego osiowo otworu bramowego, zwieLczonego szczytem, 

d) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza, 
e) zachowanie rozmieszczenia, wykroju oraz liczby otworów okiennych i drzwiowych `cian ze-

wnętrznych, w tym okienek w `cianach szczytowych, 

f) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

g) zachowanie oryginalnej formy stolarki ze sJu”kiem i szczeblinami, 

h) zachowanie elementów wystroju elewacji: cokoJów, gzymsów, lizen, o”asek okiennych, klucza 
bramowego, 

i) zakaz ocie”lania budynku z zewnątrz; 
5) dla zabytków o których mowa w ust. 3 pkt 4 do”uszcza się nowe do`wietlenia ”oddasza wyJącznie 

w formie okien ”oJaciowych; 

6) nie”rzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu; 

7) usJugi wyJącznie w formie wbudowanych w budynki mieszkalne; 

8) powierzchnia zabudowy limitowana liniami zabudowy; 

9) w obszarze wyznaczonym ”rzez linie zabudowy do”uszcza się lokalizację budynków na granicach 
dziaJek; 

10) maksymalna wysoko`ć budynków mieszkalnych: 3 kondygnacje nadziemne, nie więcej niw 12,5 m; 

11) budynki garawy kryte dachami ”Jaskimi; 

12) zakazuje się: 
a) likwidacji przejazdu bramowego stanowiącego element zabytku, 

b) lokalizacji usJug ”owywej ”ierwszej kondygnacji nadziemnej budynków mieszkalnych, 

c) lokalizacji nowych budynków mieszkalnych, 

d) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, 
e) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanychŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2148ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2175ŁKŚW; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w 
terenach: P.Z.2148.KD.D, P.Z.2175.KDW; 

2) istniejąca kanalizacja ogólnos”Jawna ø 0,35 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

oraz budowy kanalizacji w nowej lokalizacji. 

§ 107. Teren elementarny P.Z.2101.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug - z zastrzewe-

niem pkt 2; 

2) do”uszcza się w terenie 1ŁKS, oznaczonym na rysunku ”lanu, lokalizację wyJącznie garawy lub miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych; 
3) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą B ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów historycznej struktury ”rze-

strzennej; 

2) ustala się ochronę zabytków, ujętych w gminnej ewidencji zabytków - zabudowa szeregowa przy uli-

cy Cienistej 1a, 2, 3, 4, dla której obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytów i formy dachów, z ”okryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

b) zakaz nadbudowy, 

c) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza, 
d) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych w elewacji frontowej, 
e) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

f) zachowanie oryginalnej formy stolarki z dwudzielnym ”odziaJem, 

g) zachowanie opasek okiennych; 

3) dla zabytków o których mowa w ust. 3 pkt 2 do”uszcza się: 
a) rozbudowę od strony ogrodowej oraz ”rzy elewacji bocznej skrajnego segmentu, 

b) nad wej`ciami do budynków, montaw stromych, jednakowych w formie, przezroczystych dasz-

ków, mocowanych do `cian elewacji, 
c) nowe do`wietlenia ”oddasza w elewacji frontowej wyJącznie w formie okien ”oJaciowych, 
d) ocie”lenie budynku z zewnątrz ”od warunkiem zastosowania w elewacji frontowej grubo`ci ocie-

plenia jak w budynku przy ulicy Cienistej 2 oraz odtworzenia opasek okiennych; 

4) ustala się warunki rozbudowy i dobudowy do zabytków o których mowa w ust. 3 pkt 2: 

a) wysoko`ć obiektu ”rzylegającego do zabytku, maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym 

druga w ”oddaszu uwytkowym, 

b) obiekt ”rzylegający do zabytku kryty dachem stromym, o kącie nachylenia gJównych ”oJaci da-

chowych identycznym jak w obiekcie chronionym, 

c) kalenica dachu obiektu ”rzylegającego do zabytku na ”oziomie nie wywszym niw linia oka”u dachu 
zabytku; 

5) nie”rzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

6) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 35% dziaJki budowlanej; 
7) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 

8) forma budynków: szeregowe; 
9) w obszarze wyznaczonym ”rzez linie zabudowy do”uszcza się lokalizację budynków na granicy dziaJ-

ki; 

10) garawe i budynki gos”odarcze kryte dachami ”Jaskimi; 

11) zakazuje się nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanych, z wyjątkiem wydzielenia terenu 1.KS. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2148ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2175ŁKŚW; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

zaopatrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie 
`cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: 
P.Z.2148.KD.D, P.Z.2175.KDW. 

§ 108. Teren elementarny P.Z.2102.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą B ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów historycznej struktury ”rze-

strzennej; 

2) ustala się ochronę zabytków, ujętych w gminnej ewidencji zabytków - budynki mieszkalne przy ulicy 

Bandurskiego 1, 1a, 2, 3, 4, 4a dla których obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytów i formy dachów, 
b) zakaz nadbudowy, rozbudowy i dobudowy do zabytków, 

c) zakaz zabudowy loggi, 

d) zachowanie rozmieszczenia, wykroju oraz liczby otworów okiennych i drzwiowych `cian ze-

wnętrznych, 
e) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

f) zachowanie jednolitych konstrukcji zadaszenia wej`ć; 
3) ustala się ochronę zabytków, ujętych w gminnej ewidencji zabytków - budynki mieszkalne przy ulicy 

Obotryckiej 20, 21, 22, 23, 24 dla których obowiązuje: 

a) zachowanie gabarytów i formy dachów, z ”okryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

b) zakaz nadbudowy, rozbudowy i dobudowy do zabytków, 
c) zachowanie liczby, gabarytu, formy i rozmieszczenia `wietlików dachowych, 

d) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza, 
e) zachowanie rozmieszczenia, wykroju oraz liczby otworów okiennych i drzwiowych `cian ze-

wnętrznych, 
f) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

g) zachowanie oryginalnej formy stolarki z dwudzielnym ”odziaJem, 

h) zachowanie schodów zewnętrznych; 
4) dla zabytków o których mowa w ust. 3 pkt 3 do”uszcza się: 

a) nowe do`wietlenia ”oddasza wyJącznie w formie okien ”oJaciowych, 
b) nad wej`ciami do budynków, montaw stromych, jednakowych w formie, przezroczystych dasz-

ków, mocowanych do `cian elewacji; 
5) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

6) obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu; 
7) maksymalna wysoko`ć zabudowy garawy: 1 kondygnacja nadziemna, lecz nie więcej niw 4 m; 

8) garawe kryte dachami ”Jaskimi; 

9) usJugi wyJącznie w formie wbudowanych w budynki mieszkalne; 

10) powierzchnia zabudowy limitowana liniami zabudowy; 

11) w obszarze wyznaczonym ”rzez linie zabudowy do”uszcza się lokalizację budynków na granicach 
dziaJek; 

12) nie”rzekraczalne linie zabudowy nie ograniczają usytuowania zej`ć i zjazdów do garawy ”odziemnych; 

13) ustala się ochronę budowli ochronnej - schronu przy ulicy Obotryckiej 21/24; 

14) oznakowanie ”rowadzonej dziaJalno`ci gos”odarczej w formie szyldów umieszczanych na elewacji 

frontowej, bez”o`rednio ”rzy wej`ciu do lokalu uwytkowego; 

15) zakazuje się: 
a) lokalizacji nowych budynków mieszkalnych, 

b) lokalizacji usJug ”owywej ”ierwszej kondygnacji nadziemnej budynków mieszkalnych, 

c) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, 

d) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanychŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2148ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2175ŁKŚW, ulicy Bandurskiego; 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia 
w terenie oraz w terenach: P.Z.2148.KD.D, P.Z.2175.KDW oraz ul. KsŁ b”a WJadysJawa Bandurskie-

go i ul. Obotryckiej; 

2) istniejące sieci: wodociągowa ø 180 mm, cieplna 2 x ø 150 mm i 2 x ø 250 mm, elektroenergetycz-

na 15 kV i 0,4 kV oraz telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 

budowy sieci w nowej lokalizacji. 

§ 109. Teren elementarny P.Z.2103.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą B ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów historycznej struktury ”rze-

strzennej; 

2) ustala się ochronę zabytków, ujętych w gminnej ewidencji zabytków - budynki mieszkalne przy ulicy 

Obotryckiej 16, 17, 18, 19 dla których obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytów i formy dachów, z ”okryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

b) zakaz nadbudowy, rozbudowy i dobudowy do zabytków, 
c) zachowanie liczby, gabarytu, formy i rozmieszczenia `wietlików dachowych, 

d) zakazu zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza, 
e) zachowanie rozmieszczenia, wykroju oraz liczby otworów okiennych i drzwiowych `cian ze-

wnętrznych, 
f) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

g) zachowanie oryginalnej formy stolarki z dwudzielnym ”odziaJem, 

h) zachowanie schodów zewnętrznych; 
3) dla zabytków o których mowa w ust. 3 pkt 2 do”uszcza się: 

a) nowe do`wietlenia ”oddasza wyJącznie w formie okien ”oJaciowych, 
b) nad wej`ciami do budynków, montaw stromych, jednakowych w formie, przezroczystych dasz-

ków, mocowanych do `cian elewacji; 
4) nie”rzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu; 

5) usJugi wyJącznie w formie wbudowanych w budynki mieszkalne; 

6) powierzchnia zabudowy limitowana liniami zabudowy; 

7) budynki kryte dachem stromym, z wyjątkiem garawy dla których obowiązuje dach ”Jaski; 
8) oznakowanie ”rowadzonej dziaJalno`ci gos”odarczej w formie szyldów umieszczanych na elewacji 

frontowej, bez”o`rednio ”rzy wej`ciu do lokalu uwytkowego; 

9) zakazuje się: 
a) lokalizacji nowych budynków mieszkalnych, 

b) lokalizacji usJug ”owywej ”ierwszej kondygnacji nadziemnej budynków mieszkalnych, 

c) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, 

d) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanychŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenu PŁźŁ2175ŁKŚW; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia 
w terenach: P.Z.2175.KDW, P.Z.2105.MW,U oraz ul. Obotryckiej; 

2) istniejące sieci: cie”lna 2 x ø 150 mm, elektroenergetyczna 0,4 kV i telekomunikacyjna - z dopusz-

czeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji. 

§ 110. Teren elementarny P.Z.2104.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą B ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów historycznej struktury ”rze-

strzennej; 

2) ustala się ochronę zabytków, ujętych w gminnej ewidencji zabytków - zabudowa szeregowa przy uli-

cy Cienistej 11, 12, 13, 14, dla której obowiązuje: 
a) zachowanie gabarytów i formy dachów, z ”okryciem dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 

z oknami typu ｭwole okoｬ, 

b) zakaz nadbudowy, 

c) zachowanie ”rzedsionków na `cianach frontowych, 
d) ”rzywrócenie symetrycznej kom”ozycji sąsiadujących ze sobą ”rzedsionków, ”rzekrytych ws”ól-

nym, jednospadowym dachem z zastosowaniem na ich `cianach jednolitej kolorystyki, 
e) zakaz zwiększania gabarytów istniejących do`wietleL ”oddasza, 
f) stolarka okienna symetryczna względem osi pionowej otworu, 

g) zachowanie rozmieszczenia, wykroju i liczby otworów okiennych elewacji frontowych wraz z za-

chowaniem oryginalnej formy stolarki ze sJu”kiem, 

h) zachowanie elementów wystroju elewacji: gzymsów, o”asek okiennych; 

3) dla zabytków o których mowa w ust. 3 pkt 2 do”uszcza się: 
a) rozbudowy i dobudowy do zabytków, od strony ogrodowej, 
b) nowe do`wietlenia ”oddasza od strony ulicy PŁźŁ2148ŁKŚŁŚ wyJącznie w formie okien ”oJaciowych, 

c) ocie”lenie budynku z zewnątrz z zastosowaniem grubo`ci ocie”lenia jak w budynku Cienista 11 
oraz odtworzeniem elementów wystroju elewacji; 

4) ustala się warunki rozbudowy i dobudowy do zabytków o których mowa w ust. 3 pkt 2: 

a) wysoko`ć obiektu ”rzylegającego do zabytku, maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym 

druga w ”oddaszu uwytkowym, 

b) obiekt ”rzylegający do zabytku kryty dachem stromym, o kącie nachylenia gJównych ”oJaci da-

chowych identycznym jak w obiekcie chronionym, 

c) kalenica dachu obiektu ”rzylegającego do zabytku na ”oziomie nie wywszym niw linia oka”u dachu 
zabytku; 

5) nie”rzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu; 

6) powierzchnia zabudowy limitowana liniami zabudowy; 

7) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 

8) forma budynków: szeregowe; 
9) garawe i budynki gos”odarcze kryte dachami ”Jaskimi; 

10) zakazuje się nowego zagos”odarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanychŁ 
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5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2148ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2175ŁKŚW; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie 
`cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: 
P.Z.2148.KD.D, P.Z.2175.KDW. 

§ 111. Teren elementarny P.Z.2105.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) do”uszcza się lokalizację stacji telefonii i zes”oJów antenowych na dachach budynków; 
3) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) obowiązująca linia zabudowy oznaczona na rysunku ”lanu; 
3) usJugi wyJącznie w formie wbudowanych w budynki mieszkalne; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% dziaJki budowlanej; 
5) maksymalna wysoko`ć budynków: 4 kondygnacje nadziemne, nie więcej niw 15 m; 

6) ”rzy realizacji zabudowy o wysoko`ci ”owywej 3 kondygnacji nadziemnych, maksymalny wskaunik in-

tensywno`ci zabudowy: 0,6, liczony w stosunku do dziaJki budowlanej; 

7) budynki kryte dachami ”Jaskimi - z zastrzeweniem ust. 3 pkt 8; 

8) do”uszcza się zachowanie dachu stromego na budynku Cienista 16-17; 

9) nowe do`wietlenia ”oddasza budynku, w elewacji eks”onowanej od strony terenu P.Z.2148.KD.D 

wyJącznie w formie okien ”oJaciowych; 
10) w obszarze wyznaczonym ”rzez linie zabudowy do”uszcza się lokalizację budynków na granicy dziaJki; 

11) zakazuje się: 
a) lokalizacji usJug ”owywej ”ierwszej kondygnacji nadziemnej budynków mieszkalnych, 

b) budowy naziemnych garawy w terenie przy ulicy Obotryckiej, 

c) budowy naziemnych garawy w terenie ”rzy ulicach PŁźŁ2110ŁKŚŁL i PŁźŁ2148ŁKŚŁŚ, w odlegJo`ci 
mniejszej niw 23 m, licząc od linii rozgraniczającej drogę ”ubliczną, 

d) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych i wolno stojących reklam, 

e) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanychŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2110ŁKŚŁL, PŁźŁ2148ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2175.KDW; 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w 
terenach: P.Z.2110.K.DL, P.Z.2148.KD.D, P.Z.2175.KDW, P.Z.2103.MW,U oraz ulicy Obotryckiej; 

2) istniejące sieci: cie”lna 2 x ø 80-150 mm oraz elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem prze-

budowy, rozbudowy, remontu oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) istniejąca stacja bazowa telefonii komórkowej - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

oraz budowy nowych stacji w terenie elementarnym. 
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§ 112. Teren elementarny P.Z.2106.KD.L. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej w ”ostaci krzewów lub sz”aleru niewyso-

kich drzew po zachodniej stronie ulicy. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę ”ubliczną; 

2) szeroko`ć ulicy zmienna: od 13,60 m do 24,50 m. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

”rzekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, chodniki obustronneŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanali-

zacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy no-

wych sieci w terenie elementarnym; 

2) istniejący kolektor sanitarny ø 0,5 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy nowego kolektora w terenie elementarnym; 

3) istniejąca na”owietrzna sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 

4) ”rojektowana sieć wodociągowaŁ 

§ 113. Teren elementarny P.Z.2107. KD.L. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej w ”ostaci krzewów lub sz”aleru niewyso-

kich drzew po zachodniej stronie ulicy. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę ”ubliczną; 

2) szeroko`ć ulicy zmienna: od 14,00 m do 17,50 m. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

”rzekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, chodniki obustronne. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja 

sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci 

w terenie elementarnym. 
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§ 114. Teren elementarny P.Z.2108.KD.L. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) nakazuje się w”rowadzenie nasadzeL drzew wzdJuw granicy z terenem P.Z.2007.U: 

a) na odcinku drogi zaznaczonym na rysunku planu, 

b) o minimalnej, Jącznej dJugo`ci ciągu: 50 m, 

c) w regularnym ukJadzie sadzenia drzew, 
d) nie kolidujących z wjazdami na posesje; 

2) nakazuje się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) ustala się ochronę niezakJóconego widoku na dolinę rzeki Odry i Jezioro Śąbie, z ”unktu widokowego, 

oznaczonego na rysunku planu; 

2) w obszarze niezakJóconego widoku, oznaczonego na rysunku ”lanu, zakazuje się lokalizacji obiektów 
budowlanych o wysoko`ci ”owywej 73 m n.p.m.; 

3) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

szeroko`ć ulicy zmienna: od 10,0 do 16,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

”rzekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, chodniki obustronneŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanali-

zacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy no-

wych sieci w terenie elementarnym; 

2) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 

3) ”rojektowane sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja 

sanitarna i deszczowa; 

4) istniejąca kanalizacja sanitarna ø 0,3 m - z dopuszczeniem likwidacji. 

§ 115. Teren elementarny P.Z.2109.KD.L. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kompozycji 

wzdJuw ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren czę`ciowo objęty strefą K ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego; 

2) teren czę`ciowo objęty strefą B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury ”rzestrzennej; 

3) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę ”ubliczną; 

2) szeroko`ć ulicy zmienna: od 12,0 do 23,5 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

”rzekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, chodnik ”o stronie zabudowyŁ 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 69 ｦ 12674 ｦ Poz. 1863 

 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja ogól-

nos”Jawna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie 

elementarnym; 

2) istniejąca na”owietrzna sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 

3) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 

4) do”uszcza się ”rowadzenie sieci cie”lnejŁ 

§ 116. Teren elementarny P.Z.2110.KD.L. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej; 
3) nakaz w”rowadzenia ”rze”ustów ekologicznych dla ”Jazów i gadów w formie ”rzej`ć suchych pod 

drogą: 

a) co najmniej trzech dla ”oJączenia terenu PŁźŁ2037ŁU,M z terenem P.Z.2070.ZD, 

b) realizowanych wraz z systemem ogrodzeL zabez”ieczających ”rzed wchodzeniem ”Jazów i ga-

dów na drogęŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren czę`ciowo objęty strefą K ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego; 

2) ustala się ochronę niezakJóconego widoku z ciągu widokowego terenu PŁźŁ2110ŁKŚŁL, z miejsc ozna-

czonych na rysunku planu: 

a) na teren P.Z.2034.UK/KP, 

b) na teren P.Z.2019.ZP/WS/E; 

3) w obszarze niezakJóconego widoku, oznaczonym na rysunku planu zakazuje się nasadzeL drzew 
i krzewów; 

4) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę ”ubliczną; 

2) szeroko`ć ulicy zmienna: od 8,5 do 37,5 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

”rzekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, chodnik minimum jednostronny po stronie zabudowy 

mieszkaniowej. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanali-

zacja ogólnos”Jawna, sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, li-

kwidacji oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) istniejący kolektor ogólnos”Jawny ø 0,5 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 

budowy nowych kolektorów w terenie elementarnym; 

3) istniejąca na”owietrzna sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 

4) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 

5) ”rojektowana sieć wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa; 

6) projektowany kolektor deszczowy ø 1,0 m. 
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§ 117. Teren elementarny P.Z.2111.KD.D. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) nakazuje się w”rowadzenie nasadzeL drzew: 

a) na odcinku drogi zaznaczonym na rysunku planu, 

b) o minimalnej, Jącznej dJugo`ci ciągu: 80 m, 

c) w regularnym ukJadzie sadzenia drzew, 
d) nie kolidujących z wjazdami na posesje; 

2) nakazuje się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni publicznej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę ”ubliczną; 

2) szeroko`ć ulicy zmienna: od 11,5 do 33,1 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, chodniki obustronne; 
2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sani-

tarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w 

terenie elementarnym; 

2) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 

3) projektowana kanalizacja sanitarna i deszczowa; 

4) dopuszcza się ”rowadzenie sieci cie”lnejŁ 

§ 118. Teren elementarny P.Z.2112.KD.D. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kom”ozycji wzdJuw 
ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę ”ubliczną; 

2) szeroko`ć ulicy zmienna: od 10,0 do 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, chodniki obustronne; 

2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanali-

zacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy no-

wych sieci w terenie elementarnym; 

2) istniejący kolektor deszczowy ø 0,6 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu; 

3) istniejący gazociąg ø 125 - 150 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy nowych gazociągów w terenie elementarnym. 

§ 119. Teren elementarny P.Z.2113.KD.D. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kom”ozycji wzdJuw 
ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę ”ubliczną; 

2) szeroko`ć ulicy zmienna: od 9,8 do 14,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, chodniki obustronne; 

2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejąca sieć wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sani-

tarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w 

terenie elementarnym; 

2) istniejący gazociąg ø 125 -150 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budo-

wy nowego gazociągu w terenie elementarnym; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci cie”lnejŁ 

§ 120. Teren elementarny P.Z.2114.KD.D. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kom”ozycji wzdJuw 
ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę ”ubliczną; 

2) szeroko`ć ulicy zmienna: od 10,2 do 11,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, chodniki obustronne; 
2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejąca sieć wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sani-

tarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci 

w terenie elementarnym; 

2) istniejący gazociąg ø 125 -150 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budo-

wy nowego gazociągu w terenie elementarnym; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci cie”lnejŁ 

§ 121. Teren elementarny P.Z.2115.KD.D. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kompozycji 

wzdJuw ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren czę`ciowo objęty strefą K ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników; 
3) ustala się ochronę budowli ochronnej - podziemnego ukrycia wolno stojącego na wy”adek stanu za-

growenia ”aLstwa lub wojny, oznaczonego na rysunku ”lanuŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę ”ubliczną; 

2) szeroko`ć ulicy zmienna: od 8,1 do 17,8 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, chodniki obustronne; 
2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sani-

tarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci 

w terenie elementarnym; 

2) istniejąca na”owietrzna sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 

3) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 

4) ”rojektowana sieć elektroenergetyczna i kanalizacja sanitarna; 
5) do”uszcza się ”rowadzenie sieci cie”lnejŁ 

§ 122. Teren elementarny P.Z.2116.KD.D. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kompozycji 

wzdJuw ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren czę`ciowo objęty strefą K ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 
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4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę ”ubliczną; 

2) szeroko`ć ulicy zmienna: od 7,7 do 11,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, chodniki obustronne; 

2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja 

deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w tere-

nie elementarnym; 

2) istniejąca na”owietrzna sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 

3) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 

4) projektowana kanalizacja sanitarna i deszczowa; 

5) do”uszcza się ”rowadzenie sieci cie”lnejŁ 

§ 123. Teren elementarny P.Z.2117.KD.D. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kompozycji 

wzdJuw ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę ”ubliczną; 

2) szeroko`ć ulicy zmienna: od 7,6 do 8,6 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, realizacja w formie ciągu ”ieszo-jezdnego; 

2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna - z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) istniejąca na”owietrzna sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 

3) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 

4) projektowana kanalizacja sanitarna i deszczowa; 

5) do”uszcza się ”rowadzenie sieci cie”lnejŁ 

§ 124. Teren elementarny P.Z.2118.KD.D. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kompozycji 

wzdJuw ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę ”ubliczną; 

2) szeroko`ć ulicy w liniach rozgraniczających zmienna od 5,4 do 6,0 m, ”lac do zawracania 11,7×18,0 m, 

zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) realizacja ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego, bez wydzielenia jezdni i chodników krawęwnikami; 

2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sani-

tarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci 

w terenie elementarnym; 

2) istniejąca na”owietrzna sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci cieplnej. 

§ 125. Teren elementarny P.Z.2119.KD.D. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni publicznej stanowiącej element kompozycji 

wzdJuw ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę ”ubliczną; 

2) szeroko`ć ulicy zmienna: od 7,0 do 8,8 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) realizacja ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego, bez wydzielenia jezdni i chodników krawęwnikami; 

2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sani-

tarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci 

w terenie elementarnym; 

2) istniejący kolektor deszczowy ø 0,6 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy nowego kolektora w terenie elementarnym; 

3) istniejąca na”owietrzna sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 
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4) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 

5) do”uszcza się ”rowadzenie sieci cie”lnejŁ 

§ 126. Teren elementarny P.Z.2120.KD.D. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa wraz ze `ciewką rowerową w terenie 1ŁKPR, 
oznaczonym na rysunku planu. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kompozycji 

wzdJuw ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren czę`ciowo objęty strefą K ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego; 

2) ustala się ochronę niezakJóconego widoku z ciągu widokowego terenu PŁźŁ2120ŁKŚŁŚ na teren 
P.Z.2034.UK/KP, z miejsc oznaczonych na rysunku planu; 

3) w obszarze niezakJóconego widoku, oznaczonym na rysunku ”lanu zakazuje się nasadzeL drzew 
i krzewów; 

4) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę ”ubliczną; 

2) szeroko`ć ulicy zmienna: od 11,1 do 15,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) minimalna szeroko`ć `ciewki rowerowej: 2 m. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, chodniki obustronne - z zastrzeweniem ust. 5 pkt 2; 

2) na odcinku wzdJuw ”arku do”uszcza się chodnik jednostronny ”o stronie zabudowy; 
3) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sani-

tarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci 

w terenie elementarnym; 

2) istniejące kolektory deszczowe ø 1,0 m i ø 0,6 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, re-

montu oraz budowy nowych kolektorów w terenie elementarnym; 

3) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 

4) istniejąca na”owietrzna sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 

5) do”uszcza się ”rowadzenie sieci cie”lnejŁ 

§ 127. Teren elementarny P.Z.2121.KD.D. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) nakazuje się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kom”ozycji wzdJuw 
ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 
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4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę ”ubliczną; 

2) szeroko`ć ulicy zmienna: od 16,0 do 16,5 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, chodniki obustronne; 

2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sani-

tarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w 

terenie elementarnym; 

2) istniejąca na”owietrzna sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 

3) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 

4) do”uszcza się ”rowadzenie sieci cie”lnejŁ 

§ 128. Teren elementarny P.Z.2122.KD.D. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kompozycji 

wzdJuw ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę ”ubliczną; 

2) szeroko`ć ulicy zmienna: od 7,5 do 16,8 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) realizacja ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego, bez wydzielenia jezdni i chodników krawęwnikami; 

2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sani-

tarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci 

w terenie elementarnym; 

2) istniejący kolektor deszczowy ø 1,0 m i ø 0,6 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remon-

tu oraz budowy nowych kolektorów w terenie elementarnym; 

3) istniejąca na”owietrzna sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 

4) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 

5) do”uszcza się ”rowadzenie sieci cieplnej. 

§ 129. Teren elementarny P.Z.2123.KD.D. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni publicznej stanowiącej element kompozycji 

wzdJuw ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą K ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego; 
2) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę ”ubliczną; 

2) szeroko`ć ulicy zmienna: od 8,0 do 10,1 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, chodnik co najmniej po stronie zabudowy; 

2) do”uszcza się realizację ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego, bez wydzielenia jezdni i chodników 
krawęwnikami; 

3) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacja sanitarna - z dopuszcze-

niem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci cie”lnej, telekomunikacyjnej i kanalizacji deszczowej. 

§ 130. Teren elementarny P.Z.2124.KD.D. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) nakazuje się zachowanie alei dębu szy”uJkowego; 
3) ustala się ochronę drzew, oznaczonych na rysunku ”lanu, ”ro”onowanych do ochrony w formie po-

mników ”rzyrody; 
4) nakazuje się w”rowadzenie ”rze”ustów ekologicznych dla ”Jazów i gadów w formie ”rzej`ć suchych 

”od drogą: 

a) co najmniej jednego dla ”oJączenia terenu PŁźŁ2035ŁKSłźP z terenem P.Z.2062.ZP,KS, 

b) realizowanych wraz z systemem ogrodzeL zabez”ieczających ”rzed wchodzeniem ”Jazów i ga-

dów na drogę; 
5) nakazuje się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kom”ozycji wzdJuw 

ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą K ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego; 
2) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni; 

3) ustala się ochronę niezakJóconego widoku z ciągu widokowego ulicy PŁźŁ2110ŁKŚŁL na zabytek usy-

tuowany w terenie P.Z.2034.UK/KP, miejsc oznaczonych na rysunku planu; 

4) zakazuje się ”rzeksztaJcania geometrii budowlanej mostu wraz z balustradą, zlokalizowanego nad 
strumieniem. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę ”ubliczną; 

2) szeroko`ć ulicy zmienna: od 8,9 do 16,7 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, chodnik minimum po stronie zabudowy; 
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2) do”uszcza się realizację ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego, bez wydzielenia jezdni i chodników 
krawęwnikami; 

3) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sani-

tarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci 

w terenie elementarnym; 

2) istniejące kolektory deszczowe ø 0,9 m i ø 1,0 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, re-

montu oraz budowy nowych kolektorów w terenie elementarnym; 

3) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 

4) projektowana kanalizacja deszczowa; 

5) do”uszcza się ”rowadzenie sieci cie”lnejŁ 

§ 131. Teren elementarny P.Z.2125.KD.D. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kompozycji 

wzdJuw ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren czę`ciowo objęty strefą K ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego; 

2) ustala się ochronę niezakJóconego widoku z terenu PŁźŁ2125ŁKŚŁŚ na teren P.Z.2019.ZP/WS/E, 

z miejsc oznaczonych na rysunku planu; 

3) zakazuje się nasadzeL drzew i wysokich krzewów w obszarze niezakJóconego widoku; 
4) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę ”ubliczną; 

2) szeroko`ć ulicy zmienna: od 10,0 do 16,8 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki obustronne; 

2) do”uszcza się realizację ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego, bez wydzielenia jezdni i chodników 
krawęwnikami; 

3) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sani-

tarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w 

terenie elementarnym; 

2) istniejąca wolno stojąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - do prze-

niesienia w wydzielenie wewnętrzne 1Łś w terenie PŁźŁ2019ŁźPłWSłś; 
3) projektowana kanalizacja sanitarna i deszczowa; 

4) do”uszcza się ”rowadzenie sieci cie”lnejŁ 

§ 132. Teren elementarny P.Z.2126.KD.D. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kompozycji 

wzdJuw ciągu ulicznego. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę ”ubliczną; 

2) szeroko`ć ulicy zmienna: od 9,1 do 10,5 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, chodniki obustronne; 
2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sani-

tarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci 

w terenie elementarnym; 

2) istniejąca na”owietrzna sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 

3) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 

4) projektowana kanalizacja sanitarna; 

5) do”uszcza się ”rowadzenie sieci cie”lnejŁ 

§ 133. Teren elementarny P.Z.2127.KD.D. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kompozycji 

wzdJuw ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren czę`ciowo objęty strefą K ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego; 

2) ustala się ochronę niezakJóconego widoku na teren PŁźŁ2019ŁźPłWSłś z miejsc oznaczonych na ry-

sunku planu; 

3) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę ”ubliczną; 

2) szeroko`ć ulicy zmienna: od 7,0 do 7,5 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) realizacja ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego, bez wydzielenia jezdni i chodników krawęwnikami; 

2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa i elektroenergetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbu-

dowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnychŁ 
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§ 134. Tereny elementarne P.Z.2128.KD.D. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kom”ozycji wzdJuw 
ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę ”ubliczną; 

2) szeroko`ć ulicy w liniach rozgraniczających 5,6 m, ”lac do zawracania 10,5×23,5 m; 

3) w liniach rozgraniczających ulicy wydzielony ciąg ”ieszy o szeroko`ci 3,1 m. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) realizacja ulicy w formie ciągu pieszo-jezdnego, bez wydzielenia jezdni i chodników krawęwnikami; 

2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sani-

tarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci 

w terenie elementarnym; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci cie”lnejŁ 

§ 135. Tereny elementarne P.Z.2129.KD.D. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) nakazuje się w”rowadzenie nasadzeL drzew: 

a) na odcinku drogi zaznaczonym na rysunku planu, 

b) o minimalnej, Jącznej dJugo`ci ciągu: 40 m, 

c) w regularnym ukJadzie sadzenia drzew, 
d) nie kolidujących z wjazdami na posesje; 

2) nakazuje się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren czę`ciowo objęty strefą K ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę ”ubliczną; 

2) szeroko`ć ulicy zmienna: od 8,5 do 12,9 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, chodnik minimum po stronie zabudowy; 

2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sani-

tarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci 

w terenie elementarnym; 

2) istniejąca na”owietrzna sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 

3) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 

4) ”rojektowane sieci: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz ka-

nalizacja sanitarna i deszczowa. 

§ 136. Teren elementarny P.Z.2130.KD.D. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren czę`ciowo objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) nakazuje się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kom”ozycji wzdJuw 
ciągu ”ieszegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren czę`ciowo objęty strefą K ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę ”ubliczną; 

2) szeroko`ć ulicy w liniach rozgraniczających 11,4 m, ”lac do zawracania 18,6×26,0 m. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, chodniki obustronne; 

2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa - 

z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) istniejący kolektor deszczowy ø 0,6 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy nowego kolektora w terenie elementarnym; 

3) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 

4) istniejąca na”owietrzna sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 

5) ”rojektowane sieci: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczna oraz kanalizacja sanitarna 
i deszczowa. 

§ 137. Teren elementarny P.Z.2131.KD.D. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kom”ozycji wzdJuw 
ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 
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4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę ”ubliczną; 

2) szeroko`ć ulicy zmienna: od 6,5 do 7,6 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) realizacja ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego, bez wydzielenia jezdni i chodników krawęwnikami; 

2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sani-

tarna i deszczowa - do zachowania, przebudowy, rozbudowy, remontu z dopuszczeniem budowy 

nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci cie”lnejŁ 

§ 138. Teren elementarny P.Z.2132.KD.D. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

nakazuje się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kom”ozycji wzdJuw ciągu 

ulicznego. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę ”ubliczną; 

2) szeroko`ć ulicy zmienna: od 8,0 do 18,1 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, chodniki obustronne; 
2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanali-

zacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy no-

wych sieci w terenie elementarnym; 

2) istniejący kolektor deszczowy ø 0,6 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy nowego kolektora w terenie elementarnym; 

3) istniejąca na”owietrzna sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 

4) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 

5) ”rojektowana sieć elektroenergetyczna, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz kolektor deszczowy 

1,0 m. 

§ 139. Teren elementarny P.Z.2133.KD.D. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

nakazuje się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kom”ozycji wzdJuw ciągu 

ulicznego. 
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) ustala się ochronę niezakJóconego widoku z ”unktu widokowego na terenie P.Z.2133.KD.D, ozna-

czonego na rysunku planu, na teren P.Z.2019.ZP/WS/E; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę ”ubliczną; 

2) szeroko`ć ulicy zmienna: od 10,0 do 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, chodniki obustronne; 
2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanali-

zacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy no-

wych sieci w terenie elementarnym; 

2) projektowana kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz kolektor deszczowy ø 1,0 m. 

§ 140. Teren elementarny P.Z.2134.KD.D. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

nakazuje się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kom”ozycji wzdJuw ciągu 

ulicznego. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę ”ubliczną; 

2) szeroko`ć ulicy zmienna: od 11,1 do 12,3 m, ”lac do zawracania 17,1×20,2 m, zgodnie z rysunkiem 

planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, chodniki obustronne; 
2) do”uszcza się realizację ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego, bez wydzielenia jezdni i chodników 

krawęwnikami; 

3) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanali-

zacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy no-

wych sieci w terenie elementarnym; 

2) istniejąca na”owietrzna sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 

3) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji. 

§ 141. Teren elementarny P.Z.2135.KD.D. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni publicznej stanowiącej element kom”ozycji wzdJuw 
ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren czę`ciowo objęty strefą B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury ”rzestrzennej; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę ”ubliczną; 

2) szeroko`ć ulicy zmienna: od 8,0 do 18,5 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, chodniki obustronne; 
2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, cieplna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanali-

zacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy no-

wych sieci w terenie elementarnym; 

2) istniejąca na”owietrzna sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 

3) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 

4) projektowana kanalizacja sanitarna i deszczowa. 

§ 142. Teren elementarny P.Z.2136.KD.D. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni publicznej stanowiącej element kom”ozycji wzdJuw 
ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę ”ubliczną; 

2) szeroko`ć ulicy w liniach rozgraniczających 5,7 m, ”lac do zawracania 12,4×17,0 m, zgodnie z ry-

sunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) realizacja ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego, bez wydzielenia jezdni i chodników krawęwnikami; 

2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczna oraz kanalizacja sanitarna 

i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w tere-

nie elementarnym; 

2) istniejąca na”owietrzna sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci telekomunikacyjnej. 
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§ 143. Teren elementarny P.Z.2137.KD.D. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni publicznej stanowiącej element kom”ozycji wzdJuw 
ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę ”ubliczną; 

2) szeroko`ć ulicy zmienna: od 5,2 do 13,2 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) realizacja ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego, bez wydzielenia jezdni i chodników krawęwnikami; 

2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanali-

zacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy no-

wych sieci w terenie elementarnym; 

2) istniejąca na”owietrzna sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 

3) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczne 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 

4) ”rojektowana sieć wodociągowaŁ 

§ 144. Teren elementarny P.Z.2138.KD.D. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kompozycji 

wzdJuw ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) czę`ć terenu objęta strefą K ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni chodników; 
3) nalewy zachować i utrzymać brukową nawierzchnięŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę ”ubliczną; 

2) szeroko`ć ulicy zmienna: od 8,2 do 13,9 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, chodniki obustronne; 
2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sani-

tarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci 

w terenie elementarnym; 

2) istniejąca na”owietrzna sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 

3) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 

4) ”rojektowana sieć wodociągowa oraz kanalizacja deszczowa; 
5) do”uszcza się ”rowadzenie sieci cie”lnejŁ 

§ 145. Teren elementarny P.Z.2139.KD.D. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kompozycji 

wzdJuw ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę ”ubliczną; 

2) szeroko`ć ulicy w liniach rozgraniczających zmienna od 7,1 do 10,0 m, ”lac do zawracania 14,6×32,1 m, 

zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, chodniki obustronne; 
2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanali-

zacja deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci 

w terenie elementarnym; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie kanalizacji sanitarnej. 

§ 146. Teren elementarny P.Z.2140.KD.D. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni publicznej stanowiącej element kompozycji 

wzdJuw ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) czę`ć terenu objęta strefą K ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni. 
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4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę ”ubliczną; 

2) szeroko`ć ulicy w liniach rozgraniczających zmienna od 3,5 do 8,0 m, ”lac do zawracania 13,0×15,4 m, 

zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) realizacja ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego, bez wydzielenia jezdni i chodników krawęwnikami; 

2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sani-

tarna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie ele-

mentarnym; 

2) projektowana kanalizacja deszczowa; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci cie”lnejŁ 

§ 147. Teren elementarny P.Z.2141.KD.D. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) nakazuje się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kom”ozycji wzdJuw 
ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury przestrzennej; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę ”ubliczną; 

2) szeroko`ć ulicy zmienna: od 8,0 do 11,4 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, chodniki obustronne; 
2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanali-

zacja ogólnos”Jawna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sie-

ci w terenie elementarnym; 

2) istniejąca na”owietrzna sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 

3) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji. 

§ 148. Teren elementarny P.Z.2142.KD.D. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) dopuszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kompozycji 

wzdJuw ciągu ulicznegoŁ 
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury przestrzennej; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę ”ubliczną; 

2) szeroko`ć ulicy zmienna: od 6,0 do 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, chodniki obustronne; 
2) do”uszcza się realizację ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego, bez wydzielenia jezdni i chodników 

krawęwnikami; 

3) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja 

ogólnos”Jawna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci 

w terenie elementarnym; 

2) istniejąca na”owietrzna sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci cieplnej. 

§ 149. Teren elementarny P.Z.2143.KD.D. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni publicznej stanowiącej element kompozycji 

wzdJuw ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury przestrzennej; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę ”ubliczną; 

2) szeroko`ć ulicy zmienna: od 13,0 do 13,2 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, chodniki obustronne; 
2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, cieplna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanali-

zacja ogólnos”Jawna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sie-

ci w terenie elementarnym; 

2) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji. 

§ 150. Teren elementarny P.Z.2144.KD.D. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kom”ozycji wzdJuw 
ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury przestrzennej; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę ”ubliczną; 

2) szeroko`ć ulicy zmienna: od 8,0 do 12,4 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, chodniki obustronne; 
2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja ogólno-

s”Jawna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie 

elementarnym; 

2) istniejąca na”owietrzna sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 

3) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 

4) do”uszcza się ”rowadzenie sieci cie”lnejŁ 

§ 151. Teren elementarny P.Z.2145.KD.D. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kompozycji 

wzdJuw ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury przestrzennej; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę ”ubliczną; 

2) szeroko`ć ulicy zmienna: od 8,5 do 12,8 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, chodniki obustronne; 
2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanali-

zacja ogólnos”Jawna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci 

w terenie elementarnym; 
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2) istniejąca na”owietrzna sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 

3) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji. 

§ 152. Teren elementarny P.Z.2146.KD.D. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kompozycji 

wzdJuw ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren czę`ciowo objęty strefą B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury ”rzestrzen-

nej; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę ”ubliczną; 

2) szeroko`ć ulicy zmienna: od 7,5 do 10,7 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) realizacja ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego, bez wydzielenia jezdni i chodników krawęwnikami; 

2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczna oraz kanalizacja ogólnos”Jawna - 
z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) istniejąca na”owietrzna sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 

3) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 

4) do”uszcza się ”rowadzenie sieci telekomunikacyjnej. 

§ 153. Teren elementarny P.Z.2147.KD.D. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kompozycji 

wzdJuw ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę ”ubliczną; 

2) szeroko`ć ulicy w liniach rozgraniczających 5,0 m, ”lac do zawracania 8,5×10,5 m, zgodnie z ry-

sunkiem planu. 
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5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) realizację ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego, bez wydzielenia jezdni i chodników krawęwnikami; 

2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, cie”lna, elektroenergetyczna oraz kanalizacja ogólnos”Jawna - z do-

puszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci: gazowej i telekomunikacyjnej. 

§ 154. Teren elementarny P.Z.2148.KD.D. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) dopuszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kompozycji 

wzdJuw ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury przestrzennej; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę ”ubliczną; 

2) szeroko`ć ulicy zmienna: od 8,2 do 12,9 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, chodniki obustronne; 
2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanali-

zacja ogólnos”Jawna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sie-

ci w terenie elementarnym; 

2) istniejąca na”owietrzna sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 

3) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji. 

§ 155. Teren elementarny P.Z.2149.KD.D. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni publicznej stanowiącej element kompozycji 

wzdJuw ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę ”ubliczną; 
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2) szeroko`ć ulicy w liniach rozgraniczających 7,0 m, ”lac do zawracania 13,5×12,0 m, zgodnie z ry-

sunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) realizacja ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego, bez wydzielenia jezdni i chodników krawęwnikami; 

2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacja ogólnos”Jawna - z do-

puszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) istniejąca na”owietrzna sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci cie”lnej i telekomunikacyjnej. 

§ 156. Teren elementarny P.Z.2150.KD.D. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kom”ozycji wzdJuw 
ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą K ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę ”ubliczną; 

2) szeroko`ć ulicy w liniach rozgraniczających 7,5 m, ”lac do zawracania 14,0×14,5 m, zgodnie z ry-

sunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) realizację ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego, bez wydzielenia jezdni i chodników krawęwnikami; 

2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sani-

tarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w 

terenie elementarnym; 

2) projektowana kanalizacja sanitarna; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci cie”lnejŁ 

§ 157. Teren elementarny P.Z.2151.KDW. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kom”ozycji wzdJuw 
ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni. 
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4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę; 

2) szeroko`ć ulicy w liniach rozgraniczających 5,0 m, ”lac do zawracania 8,0×9,90 m, zgodnie z ry-

sunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) realizacja ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego, bez wydzielenia jezdni i chodników krawęwnikami; 

2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna 

i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie 

elementarnym. 

§ 158. Teren elementarny P.Z.2152.KDW. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kompozycji 

wzdJuw ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę; 

2) szeroko`ć ulicy zmienna: od 5,0 do 9,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) realizacja ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego, bez wydzielenia jezdni i chodników krawęwnikami; 

2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sani-

tarna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie ele-

mentarnym; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie kanalizacji deszczowej. 

§ 159. Teren elementarny P.Z.2153.KDW. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kompozycji 

wzdJuw ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni. 
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4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę; 

2) szeroko`ć ulicy zmienna: od 4,3 do 8,3 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) realizacja ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego, bez wydzielenia jezdni i chodników krawęwnikami; 

2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa - 

z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) istniejąca na”owietrzna sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci telekomunikacyjnej. 

§ 160. Teren elementarny P.Z.2154.KDW. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kompozycji 

wzdJuw ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę; 

2) szeroko`ć ulicy w liniach rozgraniczających 3,6 m, ”lac do zawracania 5,1×7,7 m, zgodnie z rysun-

kiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) realizacja ulicy w formie ciągu pieszo-jezdnego, bez wydzielenia jezdni i chodników krawęwnikami; 

2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnychŁ 

§ 161. Teren elementarny P.Z.2155.KDW. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kompozycji 

wzdJuw ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni. 
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4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę; 

2) szeroko`ć ulicy w liniach rozgraniczających 4,8 m, ”lac do zawracania 3,5×7,0 m, zgodnie z rysun-

kiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) realizację ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego, bez wydzielenia jezdni i chodników krawęwnikami; 

2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna - z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie kanalizacji sanitarnej i deszczowejŁ 

§ 162. Teren elementarny P.Z.2156.KDW. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) dopuszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kompozycji 

wzdJuw ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę; 

2) szeroko`ć ulicy w liniach rozgraniczających 4,2 m, ”lac do zawracania 6,8×8,0 m, zgodnie z rysun-

kiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) realizacja ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego, bez wydzielenia jezdni i chodników krawęwnikami; 

2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbu-

dowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci telekomunikacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

§ 163. Teren elementarny P.Z.2157.KDW. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kompozycji 

wzdJuw ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni. 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 69 ｦ 12701 ｦ Poz. 1863 

 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę; 

2) szeroko`ć ulicy w liniach rozgraniczających 5,5 m, ”lac do zawracania 9,2×12,3 m, zgodnie z ry-

sunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) realizację ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego, bez wydzielenia jezdni i chodników krawęwnikami; 

2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbu-

dowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) istniejąca na”owietrzna sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci telekomunikacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

§ 164. Teren elementarny P.Z.2158.KDW. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kompozycji 

wzdJuw ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę; 

2) szeroko`ć ulicy w liniach rozgraniczających 4,0 m, ”lac do zawracania 7,6×18,8 m, zgodnie z ry-

sunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) realizację ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego, bez wydzielenia jezdni i chodników krawęwnikami; 

2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa - 

z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci telekomunikacyjnej. 

§ 165. Teren elementarny P.Z.2159.KDW. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kom”ozycji wzdJuw 
ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni. 
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4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę; 

2) szeroko`ć ulicy w liniach rozgraniczających 3,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) realizację ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego, bez wydzielenia jezdni i chodników krawęwnikami; 

2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbu-

dowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci telekomunikacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

§ 166. Teren elementarny P.Z.2160.KDW. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kompozycji 

wzdJuw ciągu ulicznego. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę; 

2) szeroko`ć ulicy w liniach rozgraniczających 3,5 m, ”lac do zawracania 7,9×7,6 m, zgodnie z rysun-

kiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) realizacja ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego, bez wydzielenia jezdni i chodników krawęwnikami; 

2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa - 

z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci telekomunikacyjnej. 

§ 167. Teren elementarny P.Z.2161.KDW. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni publicznej stanowiącej element kom”ozycji wzdJuw 
ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni. 
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4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę; 

2) szeroko`ć ulicy w liniach rozgraniczających 5,5 m, ”lac do zawracania 13,50×26,2 m, zgodnie z ry-

sunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) realizacja ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego, bez wydzielenia jezdni i chodników krawęwnikami; 

2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna 

i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie 

elementarnym. 

§ 168. Teren elementarny P.Z.2162.KDW. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: droga wewnętrzna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kom”ozycji wzdJuw 
ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę; 

2) szeroko`ć ulicy w liniach rozgraniczających 4,2 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) realizacja ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego, bez wydzielenia jezdni i chodników krawęwnikami; 

2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbu-

dowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci telekomunikacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

§ 169. Teren elementarny P.Z.2163.KDW. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kom”ozycji wzdJuw 
ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę; 

2) szeroko`ć ulicy zmienna: od 3,0 do 5,2 m, zgodnie z rysunkiem planu. 
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5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) realizację ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego, bez wydzielenia jezdni i chodników krawęwnikami; 

2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczna oraz kanalizacja sanitarna - 

z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie elementar-

nym; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci telekomunikacyjnej oraz kanalizacji deszczowej. 

§ 170. Teren elementarny P.Z.2164.KP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: ciąg ”ieszy; 
2) inwestycja celu publicznego. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kom”ozycji wzdJuw 
ciągu ”ieszegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni chodnika; 

2) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagospodarowania tym-

czasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna: od 6,5 do 8,6 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) ustala się dostę” ogólnyŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

”rzekrój: minimalna szeroko`ć chodnika 2 m. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: gazowa, cie”lna, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna - 

z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) ”rojektowana sieć wodociągowa i kanalizacja deszczowaŁ 

§ 171. Teren elementarny P.Z.2165.KDW. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kompozycji 

wzdJuw ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę; 

2) szeroko`ć ulicy zmienna: od 5,0 do 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 
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5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) realizację ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego, bez wydzielenia jezdni i chodników krawęwnikami; 

2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejąca sieć: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sani-

tarna i rurociąg tJoczny `cieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) istniejąca ”rze”om”ownia `cieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie kanalizacji deszczowejŁ 

§ 172. Teren elementarny P.Z.2166.KDW. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kompozycji 

wzdJuw ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę; 

2) szeroko`ć ulicy w liniach rozgraniczających 4,0 m, ”lac do zawracania 9,3×15,5 m, zgodnie z ry-

sunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) realizacja ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego, bez wydzielenia jezdni i chodników krawęwnikami; 

2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna - 

z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci gazowej oraz kanalizacji deszczowej; 

3) istniejąca na”owietrzna sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji. 

§ 173. Teren elementarny P.Z.2167.KDW. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kom”ozycji wzdJuw 
ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury przestrzennej; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni. 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 69 ｦ 12706 ｦ Poz. 1863 

 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę; 

2) szeroko`ć ulicy zmienna: od 5,5 do 6,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) realizacja ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego, bez wydzielenia jezdni i chodników krawęwnikami; 

2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja 

ogólnos”Jawna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w tere-

nie elementarnym. 

§ 174. Teren elementarny P.Z.2168.KDW. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) dopuszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kompozycji 

wzdJuw ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren czę`ciowo objęty strefą B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury przestrzen-

nej; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę; 

2) szeroko`ć ulicy zmienna: od 3,3 do 4,8 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) realizacja ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego, bez wydzielenia jezdni i chodników krawęwnikami; 

2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejąca sieć elektroenergetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budo-

wy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnychŁ 

§ 175. Teren elementarny P.Z.2169.KDW. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kompozycji 

wzdJuw ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren czę`ciowo objęty strefą B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury ”rzestrzennej; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni. 
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4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę; 

2) szeroko`ć ulicy w liniach rozgraniczających 5,7 m, ”lac do zawracania 7,0×10,5 m, zgodnie z ry-

sunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) realizacja ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego, bez wydzielenia jezdni i chodników krawęwnikami; 

2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: gazowa i elektroenergetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnychŁ 

§ 176. Teren elementarny P.Z.2170.KDW. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kompozycji 

wzdJuw ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury przestrzennej; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę; 

2) szeroko`ć ulicy w liniach rozgraniczających od 4,0 do 7,8 m, ”lac do zawracania 7,9×10,2 m, zgod-

nie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) realizację ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego, bez wydzielenia jezdni i chodników krawęwnikami; 

2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: gazowa i cie”lna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy 

nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnychŁ 

§ 177. Teren elementarny P.Z.2171.KDW. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni publicznej stanowiącej element kompozycji 

wzdJuw ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren czę`ciowo objęty strefą B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury ”rzestrzen-

nej; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni. 
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4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę; 

2) szeroko`ć ulicy w liniach rozgraniczających 5,5 m, ”lac do zawracania 7,9×9,2 m, zgodnie z rysun-

kiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) realizacja ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego, bez wydzielenia jezdni i chodników krawęwnikami; 

2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: elektroenergetyczna i telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnychŁ 

§ 178. Teren elementarny P.Z.2172.KDW. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kom”ozycji wzdJuw 
ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren czę`ciowo objęty strefą B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury ”rzestrzennej; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę; 

2) szeroko`ć ulicy w liniach rozgraniczających 4,5 m, ”lac do zawracania 8,7×10,7 m, zgodnie z ry-

sunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) realizacja ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego, bez wydzielenia jezdni i chodników krawęwnikami; 

2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: gazowa, cieplna, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebu-

dowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnychŁ 

§ 179. Teren elementarny P.Z.2173.KDW. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kompozycji 

wzdJuw ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury przestrzennej; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni. 
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4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę; 

2) szeroko`ć ulicy zmienna: od 4,5 do 5,8 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) realizacja ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego, bez wydzielenia jezdni i chodników krawęwnikami; 

2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejąca sieć elektroenergetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz no-

wych sieci w terenie elementarnym; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnychŁ 

§ 180. Teren elementarny P.Z.2174.KDW. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) dopuszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kompozycji 

wzdJuw ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury przestrzennej; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę; 

2) szeroko`ć ulicy zmienna: od 5,5 do 6,7 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) realizacja ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego, bez wydzielenia jezdni i chodników krawęwnikami; 

2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnychŁ 

§ 181. Teren elementarny P.Z.2175.KDW. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni publicznej stanowiącej element kompozycji 

wzdJuw ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury przestrzennej; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę; 

2) szeroko`ć ulicy zmienna: od 3,3 do 12,4 m, zgodnie z rysunkiem planu. 
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5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) realizacja ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego, bez wydzielenia jezdni i chodników krawęwnikami; 

2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: cie”lna, elektroenergetyczna oraz kanalizacja ogólnos”Jawna - z dopuszczeniem prze-

budowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnychŁ 

§ 182. Teren elementarny P.Z.2176. KPJ. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: ciąg ”ieszo-jezdny. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) nakazuje się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kom”ozycji wzdJuw 
ciągu ”ieszego-jezdnego. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą K ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego; 
2) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni chodnika. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę; 

2) szeroko`ć ciągu ”ieszego w liniach rozgraniczających zmienna: od 8,6 do 9,4 m, zgodnie z rysunkiem 

planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) realizacja ulicy w formie ciągu ”ieszo-jezdnego, bez wydzielenia jezdni i chodników krawęwnikami; 

2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejąca sieć elektroenergetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budo-

wy nowej sieci w terenie elementarnym; 

2) istniejący ”rze”ust - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnychŁ 

§ 183. Teren elementarny P.Z.2177.KP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: ciąg ”ieszy; 
2) inwestycja celu publicznego. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kom”ozycji wzdJuw 
ciągu ”ieszego. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni chodnika; 

2) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tym-

czasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego; 
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2) szeroko`ć ciągu ”ieszego w liniach rozgraniczających 3,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) ustala się dostę” ogólnyŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

przekrój: minimalna szeroko`ć chodnika 2 m. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: gazowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa - z dopuszcze-

niem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnychŁ 

§ 184. Teren elementarny P.Z.2178.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usJug; 
2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 40% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) powierzchnia zabudowy limitowana liniami zabudowy; 

3) usJugi wyJącznie w formie wbudowanych w budynek mieszkalny; 

4) wysoko`ć zabudowy: od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 12,5 m; 

5) budynek mieszkalny kryty dachem stromym lub pJaskim; 

6) zakazuje się: 
a) lokalizacji usJug ”owywej ”ierwszej kondygnacji nadziemnej budynków mieszkalnych, 

b) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wydzielania nowych dziaJek budowlanychŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenu PŁźŁ2135ŁKŚŁŚ; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia 
w terenach: P.Z.2135.KD.D, P.Z.2183.KP, P.Z.2178.MW,U; 

2) istniejąca sieć: wodociągowa ø 100 mm, gazowa 32 -200 mm, elektroenergetyczna 0,4 kV oraz ka-

nalizacja deszczowa 0,15 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy no-

wych sieci w nowej lokalizacji; 

3) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji. 

§ 185. Teren elementarny P.Z.2179.KP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: ciąg ”ieszy; 
2) inwestycja celu publicznego. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kom”ozycji wzdJuw 
ciągu ”ieszegoŁ 
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni chodnika; 

2) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tym-

czasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego; 

2) szeroko`ć ciągu ”ieszego w liniach rozgraniczających 4,3 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) ustala się dostę” ogólnyŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

”rzekrój: minimalna szeroko`ć ciągu ”ieszego 2 m. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa - z do-

puszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnychŁ 

§ 186. Teren elementarny P.Z.2180.KP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: ciąg ”ieszy; 
2) inwestycja celu publicznego. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kom”ozycji wzdJuw 
ciągu ”ieszegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni chodnika; 

2) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tym-

czasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego; 

2) szeroko`ć ciągu ”ieszego w liniach rozgraniczających 6,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) ustala się dostę” ogólnyŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

”rzekrój: minimalna szeroko`ć ciągu ”ieszego 2 m. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna - z dopusz-

czeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) istniejąca na”owietrzna sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 

3) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 

4) ”rojektowana sieć wodociągowa; 
5) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnychŁ 

§ 187. Teren elementarny P.Z.2181.KP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: ciąg pieszy; 

2) inwestycja celu publicznego. 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kom”ozycji wzdJuw 
ciągu ”ieszegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni chodnika; 

2) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tym-

czasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego; 

2) szeroko`ć ciągu ”ieszego w liniach rozgraniczających zmienna: od 4,7 do 7,8 m, zgodnie z rysunkiem 

planu; 

3) ustala się dostę” ogólnyŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

”rzekrój: minimalna szeroko`ć ciągu ”ieszego 2 m. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: gazowa, cie”lna, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebu-

dowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy kablowej sieci w nowej lokalizacji; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnychŁ 

§ 188. Teren elementarny P.Z.2182.KP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: ciąg ”ieszy; 
2) inwestycja celu publicznego. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren czę`ciowo objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kompozycji 

wzdJuw ciągu ”ieszegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren czę`ciowo objęty strefą K ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni chodnika; 

3) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tym-

czasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego; 

2) szeroko`ć ciągu ”ieszego w liniach rozgraniczających 3,8 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) ustala się dostę” ogólnyŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

”rzekrój: minimalna szeroko`ć ciągu ”ieszego 2 m. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejąca kanalizacja deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy 

nowej kanalizacji w terenie elementarnym; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnychŁ 
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§ 189. Teren elementarny P.Z.2183.KP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: ciąg ”ieszy; 
2) inwestycja celu publicznego. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kom”ozycji wzdJuw 
ciągu ”ieszegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni chodnika; 

2) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tym-

czasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego; 

2) szeroko`ć ciągu w liniach rozgraniczających 4,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) ustala się dostę” ogólnyŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

”rzekrój: minimalna szeroko`ć ciągu ”ieszego 2 m. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa, gazowa i elektroenergetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbu-

dowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnychŁ 

§ 190. Teren elementarny P.Z.2184.KP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: ciąg ”ieszy; 
2) inwestycja celu publicznego. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kom”ozycji wzdJuw 
ciągu ”ieszegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni chodnika; 

2) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tym-

czasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego; 

2) szeroko`ć ciągu w liniach rozgraniczających 4,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) ustala się dostę” ogólnyŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

”rzekrój: minimalna szeroko`ć ciągu ”ieszego 2 m. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa - 

z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnychŁ 
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§ 191. Teren elementarny P.Z.2185.KD.L. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kom”ozycji wzdJuw 
ciągu ulicznegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny chodnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek 
gruntu ”od drogę ”ubliczną; 

2) ”as terenu szeroko`ci od 0 do 11,9 m, na poszerzenie ulicy Kruczej. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

”eJen ”rzekrój ulicy Kruczej: jedna jezdnia o dwóch ”asach ruchu, chodniki obustronne. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnychŁ 

§ 192. Teren elementarny P.Z.2186.KP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: ciąg ”ieszy; 
2) inwestycja celu publicznego. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kom”ozycji wzdJuw 
ciągu ”ieszegoŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą K ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego; 

2) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni chodnika; 

3) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tym-

czasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego; 

2) szeroko`ć ciągu ”ieszego w liniach rozgraniczających zmienna: od 5,0 do 7,2 m, zgodnie z rysunkiem 

planu; 

3) ustala się dostę” ogólnyŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

”rzekrój: minimalna szeroko`ć ciągu ”ieszego 1,5 m. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejąca sieć elektroenergetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budo-

wy nowej sieci w terenie elementarnym; 

2) projektowana kanalizacja sanitarna; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnychŁ 
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§ 193. Teren elementarny P.Z.2187.MW,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usJugŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 40% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) obowiązująca linia zabudowy oznaczona na rysunku ”lanu; 
3) usJugi wyJącznie w formie wbudowanych w budynki mieszkalne; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy terenu elementarnego: 40%; 

5) forma budynków: od jednej do trzech klatek w budynku; 
6) wysoko`ć budynków mieszkalnych: od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 12,5 m; 

7) budynki mieszkalne kryte dachami stromymi; 

8) dla garawy obowiązuje dach ”Jaski lub stromy; 

9) garawe realizowane wyJącznie jako wielostanowiskowe; 
10) najwywszy ”unkt urządzeL technicznych montowanych na dachach budynków mieszkalnych nie mowe 

”rzekraczać 3 m od najwywej ”oJowonego ”unktu ”rzekrycia dachowego budynku; 
11) zakazuje się: 

a) lokalizacji usJug ”owywej ”ierwszej kondygnacji nadziemnej budynków mieszkalnych, 

b) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej: 1000 m2; 

2) minimalna szeroko`ć frontu dziaJek budowlanych od ulicy: 22 m; 

3) dla ”asa terenu ”oJowonego do 20 m od dróg ”ublicznych wyznacza się kąt nachylenia granic dziaJek 
budowlanych w stosunku do linii rozgraniczających drogi ”ubliczne, zawarty w ”rzedziale od 85° do 95°Ł 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów PŁźŁ2130ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2133ŁKŚŁŚ; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cieków 
i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

P.Z.2130.KD.D, P.Z.2133.KD.D, P.Z.2182.KP. 

§ 194. Teren elementarny P.Z.2188.MN,U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usJugŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
2) nakazuje się rekultywację gruntu z wykorzystaniem urodzajnej gleby uzyskanej w trakcie prowadzenia 

prac ziemnych; 

3) zakazuje się dziaJaL ”owodujących destabilizację skar”Ł 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 40% dziaJki budowlanej; 
3) usJugi lokalizowane wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 

4) forma budynków: wolno stojące, bliuniacze; 

5) maksymalna wysoko`ć budynków mieszkalnych: 2 kondygnacje nadziemne, nie więcej niw 9,5 m; 

6) dla budynku mieszkalnego obowiązuje dach stromy; 

7) zakazuje się nowego zagos”odarowania tymczasowego. 
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4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z ”owiększeniem zabudowanych 

nieruchomo`ci oraz dziaJek nr 104 i nr 108ł2 z obrębu 3049Ł 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów PŁźŁ2108ŁKŚŁL; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz odprowadzanie 

`cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenie 
P.Z.2108.KD.L. 

§ 195. Teren elementarny P.Z.2189.ZP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

”rzeznaczenie terenu: zieleL urządzonaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 80% ”owierzchni terenu elementarnego; 

2) zakazuje się dziaJaL ”rowadzących do destabilizacji skar”Ł 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza się lokalizację obiektów maJej architektury, ”lacu zabaw dla dzieci, miejsc piknikowych, 

urządzenie ogrodów ”rzydomowych; 

2) zakazuje się: 
a) lokalizacji obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów maJej architektury i konstrukcji o”oro-

wych związanych z zabezpieczeniem skarp, 

b) lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów, 
c) nowych nasadzeL drzew i wysokich krzewów, 
d) lokalizacji reklam, 

e) nowego zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJu terenu elementarnego, z wyjątkiem: 

a) wydzielenia dziaJek gruntu do ”rzyJączenia do terenu PŁźŁ2007ŁU w ramach jednej inwestycji, 

b) wydzielenia dziaJek gruntu do ”rzyJączenia do ”rzylegJych dziaJek zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej; 

2) ”oJowenie granic wyznaczanych w związku z ”owiększaniem zabudowanych dziaJek wyznacza się na 
”rzedJuweniu istniejących granicŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

obsJuga, mowliwa jest z terenów PŁźŁ2108ŁKŚŁLŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, energię elektryczną oraz od”rowadzanie wód o”adowych realizuje się w o”ar-

ciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: PŁźŁ2108ŁKŚŁL, PŁźŁ2006ŁMN,U; 
2) istniejąca kanalizacja deszczowa ø 0,15-0,3 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

oraz budowy w nowej lokalizacji. 

§ 196. Teren elementarny P.Z.2190.KPJ. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: ciąg ”ieszo-jezdny; 

2) inwestycja celu publicznego. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 
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2) do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kom”ozycji wzdJuw 
ciągu ”ieszo-jezdnego. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą K ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego; 

2) teren czę`ciowo objęty strefą B ochrony zachowanych elementów historycznej struktury ”rzestrzennej; 

3) ustala się ochronę niezakJóconego widoku na teren PŁźŁ2019ŁźPłWSłś z miejsc oznaczonych na ry-

sunku planu; 

4) zakazuje się nowych nasadzeL drzew i wysokich krzewów; 
5) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego; 

2) szeroko`ć ciągu ”ieszo-jezdnego w liniach rozgraniczających zmienna: od 4,0 do 6,3 m, zgodnie z ry-

sunkiem planu. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) realizacja ciągu ”ieszo-jezdnego, bez wydzielenia jezdni i chodników krawęwnikami; 

2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejąca sieć elektroenergetyczna i kanalizacja sanitarna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnychŁ 

§ 197. Teren elementarny P.Z.2191.U/E. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa, stacja transformatorowa; 

2) do”uszczalny zakres usJug: handel, obsJuga klientów i firm; 

3) inwestycja celu publicznego: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy na dziaJce budowlanej: 40%; 
3) wysoko`ć zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, w tym druga w ”oddaszu uwytkowym, nie więcej 

niw 9,5 m; 

4) obowiązuje dach stromy; 

5) stacja transformatorowa wyJącznie w formie wbudowanej w budynek usJug; 
6) zakazuje się: 

a) lokalizacji wolno stojących budynków garawowych lub gos”odarczych, 
b) lokalizacji reklam wolno stojących, 
c) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, 
d) zastosowania na elewacjach blachy falistej i trapezowej lub materiaJów blacho”odobnych, 
e) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenu PŁźŁ2108ŁKŚŁL; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzanie `cie-

ków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach: 

P.Z.2138.KD.D, P.Z.2139.KD.D; 

2) istniejąca sieć elektroenergetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budo-

wy sieci w nowej lokalizacji; 

3) istniejąca wolno stojąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z dopusz-

czeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy w nowej lokalizacji. 

§ 198. Teren elementarny P.Z.2192.KPS/E. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: przepompownia i stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą K ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego; 
2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

3) powierzchnia zabudowy limitowana liniami zabudowy; 

4) maksymalna wysoko`ć obiektu: 4 m; 

5) nie ogranicza się formy dachu; 

6) zakazuje się: 
a) lokalizacji reklam, 

b) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenu PŁźŁ2176ŁKPJ; 
2) potrzeby postojowe realizowane w terenie P.Z.2192.KPS/E. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadzenie `cieków 
i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia w terenach: 
P.Z.2176.KPJ, P.Z.2036.ZP/WS; 

2) istniejące sieci: wodociągowa, elektroenergetyczna 15 kV i 0,4 kV oraz kanalizacja sanitarna i ruro-

ciąg tJoczny `cieków sanitarnych ø 150 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

3) istniejąca wolno stojąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z dopusz-

czeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy w nowej lokalizacji; 

4) istniejąca ”rze”om”ownia `cieków - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu. 

§ 199. Teren elementarny P.Z.2193.KP. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: ciąg ”ieszy; 
2) inwestycja celu publicznego. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kom”ozycji wzdJuw 
ciągu ”ieszegoŁ 
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą K ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego; 
2) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni chodnika; 

3) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tym-

czasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego; 

2) szeroko`ć ciągu ”ieszego w liniach rozgraniczających 5,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) ustala się dostę” ogólnyŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

”rzekrój: minimalna szeroko`ć ciągu ”ieszego 2 m. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnychŁ 

§ 200. Teren elementarny P.Z.2194.E. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy na dziaJce budowlanej: 30%; 
3) maksymalna wysoko`ć obiektu: 4 m; 

4) obowiązuje dach stromy; 

5) zakazuje się: 
a) lokalizacji reklam, 

b) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenu PŁźŁ2157ŁKŚW; 
2) potrzeby postojowe realizowane w terenie P.Z.2194.E. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące ”rzyJącze wodociągowe - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy 

w nowej lokalizacji lub ”rzeJowenia w teren PŁźŁ2157ŁKŚW; 
2) istniejąca wolno stojąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z dopusz-

czeniem przebudowy, rozbudowy i remontu. 

§ 201. Teren elementarny P.Z.2195.E. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 25% ”owierzchni dziaJki budowlanej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
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2) powierzchnia zabudowy limitowana liniami zabudowy; 

3) maksymalna wysoko`ć obiektu: 4 m; 

4) nie ogranicza się formy dachu, z wyjątkiem budynków wywszych niw 3,5 m dla których obowiązuje 
dach stromy; 

5) zakazuje się: 
a) lokalizacji reklam, 

b) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenu PŁźŁ2133ŁKŚŁŚ; 
2) potrzeby postojowe realizowane w terenie P.Z.2195.E. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

istniejąca wolno stojąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z dopuszcze-

niem przebudowy, rozbudowy i remontu. 

§ 202. Teren elementarny P.Z.2196.E. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 25% powierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy nowego obiektu: 25 m2; 

2) maksymalna wysoko`ć obiektu: 4 m; 

3) do”uszcza się lokalizowanie obiektu na granicy dziaJki; 
4) nie ogranicza się formy dachu, z wyjątkiem budynków wywszych niw 3,5 m dla których obowiązuje 

dach stromy; 

5) zakazuje się: 
a) lokalizacji reklam, 

b) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

obsJuga, mowliwa jest z terenu PŁźŁ2144ŁKŚŁŚŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

istniejąca wolno stojąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z dopuszcze-

niem przebudowy, rozbudowy i remontu. 

§ 203. Teren elementarny P.Z.2197.E. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) obowiązuje bogaty ”rogram zieleni na dziaJceŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 
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2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 39 m2; 

3) maksymalna wysoko`ć obiektu: 4 m; 

4) obowiązuje dach ”Jaski; 
5) do”uszcza się lokalizowanie obiektu na granicy dziaJki; 
6) zakazuje się: 

a) lokalizacji reklam, 

b) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

obsJuga, mowliwa jest z terenu PŁźŁ2169ŁKŚWŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

istniejąca wbudowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z dopuszcze-

niem przebudowy, rozbudowy i remontu. 

§ 204. Teren elementarny P.Z.2198.E. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) obowiązuje bogaty ”rogram zieleni na dziaJceŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą B ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów historycznej struktury prze-

strzennej; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

3) powierzchnia zabudowy limitowana liniami zabudowy; 

4) do”uszcza się lokalizowanie obiektu na granicy dziaJki; 
5) maksymalna wysoko`ć obiektu: 4 m; 

6) nie ogranicza się formy dachu, z wyjątkiem budynków wywszych niw 3,5 m dla których obowiązuje 
dach stromy; 

7) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tym-

czasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

obsJuga, mowliwa jest z terenu PŁźŁ2175ŁKŚWŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

istniejąca wolno stojąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z dopuszcze-

niem przebudowy, rozbudowy i remontu. 

§ 205. Teren elementarny P.Z.2199.E. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni dziaJki budowlanejŁ 
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy: 30% dziaJki budowlanej; 

3) do”uszcza się lokalizowanie obiektu na granicy dziaJki; 
4) maksymalna wysoko`ć obiektu: 4 m; 

5) nie ogranicza się formy dachu; 

6) zakazuje się: 
a) lokalizacji reklam, 

b) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenu PŁźŁ2172ŁKŚW; 
2) potrzeby postojowe realizowane w terenie P.Z.2199.E. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

istniejąca wolno stojąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV - z dopuszcze-

niem przebudowy, rozbudowy i remontu. 

§ 206. Teren elementarny P.Z.2200.E. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) obowiązuje bogaty ”rogram zieleni na dziaJceŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) teren objęty strefą K ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

3) powierzchnia zabudowy limitowana liniami zabudowy; 

4) do”uszcza się lokalizowanie obiektu na granicy dziaJki; 
5) maksymalna wysoko`ć obiektu: 4 m; 

6) nie ogranicza się formy dachu, z wyjątkiem budynków wywszych niw 3,5 m dla których obowiązuje 
dach stromy; 

7) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tym-

czasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenu PŁźŁ2176ŁKPJ; 
2) potrzeby postojowe realizowane w terenie P.Z.2200.E. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

projektowana wolno stojąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kablową 15 kV. 

§ 207. Teren elementarny P.Z.2201.U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa; 
2) zakres usJug: gastronomia, handel; 

3) zakazuje sie lokalizacji: s”rzedawy ”aliw ”Jynnych i gazu ”Jynnego do ”ojazdów samochodowych. 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren czę`ciowo objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 40% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) obowiązująca linia zabudowy oznaczona na rysunku ”lanu; 
3) powierzchnia zabudowy limitowana liniami zabudowy; 

4) ustala się elewację frontową budynku od strony terenu PŁźŁ2203ŁKR; 
5) forma zabudowy: budynek wolno stojący o szeroko`ci elewacji frontowej od 9 do 12 m, przekryty 

dachem ”Jaskim lub dachem stromym o kącie nachylenia gJównych ”oJaci dachowych do 30°; 

6) wysoko`ć zabudowy: dwie kondygnacje nadziemne, nie więcej niw 9 m; 

7) maksymalna wysoko`ć ogrodzenia: 1,2 m; 

8) zakazuje się: 
a) lokalizacji reklam wolno stojących, 
b) umieszczania reklam na ogrodzeniach, 

c) zastosowania na elewacjach blachy falistej i trapezowej lub materiaJów blachopodobnych, 

d) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagos”odarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2115ŁKŚŁŚŁ, PŁźŁ2129ŁKŚŁŚ; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia 
w terenach: P.Z.2115.KD.D, P.Z.2129.KD.D, P.Z.2202.KPR, P.Z.2203.KR; 

2) istniejące sieci: elektroenergetyczna 0,4 kV i telekomunikacyjna - do ”rzeJowenia w tereny: PŁźŁ2129ŁKŚŁŚ, 
P.Z2115KD.D, P.Z.2202.KPR; 

3) istniejąca sieć gazowa ø 32 -200 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 

przeJowenia w teren PŁźŁ2202ŁKPR; 
4) istniejąca na”owietrzna sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz ”rzeJowenia w tereny: PŁźŁ2129ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2115ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2202ŁKPR. 

§ 208. Teren elementarny P.Z.2202.KPR. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: ciąg ”ieszo-rowerowy; 

2) inwestycja celu publicznego. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kompozycji 

wzdJuw ciągu ”ieszo-rowerowego. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni chodnika; 

2) zieleL ”ubliczna wyJącznie w formie niskiej zieleni zlokalizowanej wzdJuw ciąguŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego; 

2) szeroko`ć ciągu ”ieszego w liniach rozgraniczających: 6,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) ustala się dostę” ogólnyŁ 
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5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) minimalna szeroko`ć chodnika: 2 m; 

2) minimalna szeroko`ć `ciewki rowerowej: 2 m. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejące sieci: wodociągowa ø 125 mm i ø 100 mm, gazowa ø 32 - 200 mm, telekomunikacyjna - 

z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) istniejąca na”owietrzna sieć telekomunikacyjna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, 

likwidacji oraz ”rzeJowenia w tereny: PŁźŁ2111ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2115ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2202ŁKPR; 
3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnychŁ 

§ 209. Teren elementarny P.Z.2203.KR. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: `ciewka rowerowa; 
2) inwestycja celu publicznego. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kom”ozycji wzdJuw 
`ciewki rowerowej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni; 

2) do”uszcza się budowę jednego ”rzejazdu z ulicy Kruczej do terenu PŁźŁ2008ŁMWłUłś o maksymalnej 

szeroko`ci 6,0 m. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego, z wyjątkiem wydzielenia dziaJki dla ”rzejazdu 

do terenu P.Z.2008.MW/U/E; 

2) szeroko`ć ciągu rowerowego w liniach rozgraniczających: 4,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) maksymalna szeroko`ć dziaJki dla ”rzejazdu do terenu PŁźŁ2008ŁMWłUłś: 6,0 m; 

4) ustala się dostę” ogólny terenuŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) szeroko`ć `ciewki rowerowej: 2 m; 

2) minimalna odlegJo`ć ”rzejazdu o którym mowa w ust. 3 pkt 2 od skrzywowania ulicy Kruczej z tere-

nem P.Z.2108.KD.L: 40,0 m. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejąca sieć telekomunikacyjna oraz kanalizacja deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbu-

dowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) istniejąca sieć cie”lna ø 315 mm i ø 200 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

oraz budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnychŁ 

§ 210. Teren elementarny P.Z.2204.KR. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: `ciewka rowerowa; 
2) inwestycja celu publicznego. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

do”uszcza się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni ”ublicznej stanowiącej element kom”ozycji wzdJuw 
`ciewki rowerowejŁ 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) ustala się ochronę niezakJóconego widoku na dolinę rzeki Odry i Jezioro Śąbie, z ”unktu widokowego, 

oznaczonego na rysunku planu; 
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2) w obszarze niezakJóconego widoku zakazuje się nasadzeL drzew i wysokich krzewów; 
3) obowiązuje jednolity rysunek kompozycyjny nawierzchni; 

4) do”uszcza się budowę jednego ”rzejazdu z ulicy Kruczej do terenu PŁźŁ2007ŁU o maksymalnej szero-

ko`ci 6,0 m. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego, z wyjątkiem wydzielenia dziaJki dla ”rzejazdu 

do terenu P.Z.2007.U; 

2) szeroko`ć ciągu rowerowego w liniach rozgraniczających: 4,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) maksymalna szeroko`ć dziaJki dla ”rzejazdu do terenu PŁźŁ2007ŁU: 6,0 m; 

4) ustala się dostę” ogólny terenuŁ 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) szeroko`ć `ciewki rowerowej: 2 m; 

2) minimalna odlegJo`ć ”rzejazdu o którym mowa w ust. 3 pkt 4 od skrzywowania ulicy Kruczej z tere-

nem P.Z.2108.KD.L: 40,0 m. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejąca sieć cie”lna ø 315 mm i ø 200 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu 

oraz budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

2) istniejące sieci: elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja deszczowa - z dopuszcze-

niem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnychŁ 

§ 211. Teren elementarny P.Z.2205.MW/U. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usJugami; 

2) usJugi w zakresie zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnego: 40% dziaJki budowlanej; 
2) nakazuje się rekultywację gruntu z wykorzystaniem urodzajnej gleby uzyskanej w trakcie prowadzenia 

prac ziemnych. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) ustala się zamknięcia kompozycyjne obiektami budowlanymi, oznaczone na rysunku planu; 

2) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku ”lanu; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 

a) 40% dziaJki budowlanej, 
b) pojedynczego budynku: 200 m2; 

4) obowiązuje ty” zabudowy o nastę”ujących cechach: 

a) budynki wolno stojące, 
b) wysoko`ć budynków od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niw 68 m n.p.m., 

c) maksymalna dJugo`ć elewacji frontowej: 15 m, 

d) budynki kryte dachami minimum dwuspadowymi, o s”adku gJównych ”oJaci dachowych od 30° 

do 40°; 

5) okna w dachach ”oJaciowe, z wyjątkiem wystawek nad pionami klatek schodowych; 

6) usJugi lokalizuje się: 

a) obowiązkowo w budynkach mieszkalnych realizowanych wzdJuw terenów: PŁźŁ2108ŁKŚŁL, 
P.Z.2206.KD.D, na powierzchni minimum 80% pierwszej kondygnacji nadziemnej, 

b) wyJącznie w budynkach mieszkalnych; 

7) na terenach naziemnych ”arkingów nasadzenia drzew wedJug wskaunika: 1 drzewo na 5 miejsc po-

stojowych; 

8) zakazuje się lokalizacji: 
a) garawy naziemnych wzdJuw terenów: PŁźŁ2108ŁKŚŁL i PŁźŁ2206ŁKŚŁŚ, 
b) usJug ”owywej ”ierwszej kondygnacji nadziemnej budynku mieszkalnego, 

c) tymczasowych obiektów budowlanych; 
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9) zakazuje się lokalizacji garawy naziemnych, z wyjątkiem garawy: 
a) wbudowanych w skarpy, 

b) budowanych w zes”oJach o minimalnej ilo`ci 5 boksów garawowych, ”od warunkiem uwytkowego 
wykorzystania dachów garawy, 

c) budowanych w zes”oJach dobudowanych do budynku mieszkalnego, pod warunkiem uwytkowe-

go wykorzystania dachów garawy; 
10) zakazuje się nowego zagos”odarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

zakazuje się ”arcelacji terenu elementarnego. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga, mowliwa jest z terenów: PŁźŁ2108ŁKŚŁL, PŁźŁ2111ŁKŚŁŚ PŁźŁ2129ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2206ŁKŚŁŚ; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3-6. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowadza-

nie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbrojenia 
w terenach: P.Z.2108.KD.L, P.Z.2111.KD.D, P.Z.2129.KD.D, P.Z.2206.KD.D; 

2) istniejące sieci: wodociągowa ø 100 mm, gazowa ø 80 - 180 mm, telekomunikacyjna - z dopuszczeniem 

”rzebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz ”rzeJowenia w tereny: PŁźŁ2111ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2129ŁKŚŁŚ; 
3) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji i ”rzeJowenia jako kablowej sieci w tereny: PŁźŁ2111ŁKŚŁŚ, PŁźŁ2129ŁKŚŁŚ; 
4) do”uszcza się lokalizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV; 

5) do”uszcza się lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowejŁ 

§ 212. Teren elementarny P.Z.2206.KD.D. 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) nakazuje się w”rowadzenie nasadzeL drzew: 

a) na odcinku drogi zaznaczonym na rysunku planu, 

b) o minimalnej, Jącznej dJugo`ci ciągu: 50 m, 

c) w regularnym ukJadzie sadzenia drzew, 
d) nie kolidujących z wjazdami na posesje; 

2) nakazuje się w”rowadzenie zorganizowanej zieleni publicznej. 

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu elementarnego niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”od 
drogę ”ubliczną; 

2) szeroko`ć ulicy zmienna: do 12,0 m. 

5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, chodniki obustronne; 
2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) istniejąca na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji i ”rzeJowenia jako kablowej sieci w teren PŁźŁ2129ŁKŚŁŚ; 
2) ”rojektowane sieci: wodociągowa, gazowa, cie”lna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz ka-

nalizacja sanitarna i deszczowa. 
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RozdziaJ 4 

Ustalenia koLcowe 

§ 213. Na obszarze objętym planem uchwalonym niniejszą uchwaJą tracą moc przepisy planów: 

1) uchwaJa Nr XLIII/541/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie II edycji zmian 

Miejscowego ”lanu ogólnego zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Szczecina na obszarze dziel-

nicy PóJnoc (ŚzŁ UrzŁ Woj. SzczeciLskiego Nr 8, poz. 56) - zmiany: P.33, P.37; 

2) uchwaJa Nr XIV/506/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie zmiany P.67 

Miejscowego ”lanu ogólnego zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Szczecina na obszarze dziel-

nicy PóJnoc (ŚzŁ UrzŁ WojŁ Zachodniopomorskiego z 2000 r. Nr 1, poz. 5); 

3) uchwaJa Nr XIV/507/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie zmiany P.68 

Miejscowego ”lanu ogólnego zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Szczecina na obszarze dziel-

nicy PóJnoc (ŚzŁ UrzŁ WojŁ Zachodniopomorskiego z 2000 r. Nr 1, poz. 6). 

§ 214. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 30% dla terenów objętych niniejszym planem, 

z wyJączeniem gruntów komunalnych. 

§ 215. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci 0% dla terenów komunalnych objętych niniej-

szym planem. 

§ 216. Grunty rolne ”osiadają zgody na zmianę ”rzeznaczenia na cele nierolnicze i niele`ne: 

1) Decyzja Ministra Rolnictwa, Le`nictwa i Gos”odarki vywno`ciowej znak: GźUŁ”gŁ0602łź-81101/89 

z dnia 2 lipca 1989 r. na przeznaczenie na cele nierolnicze w ramach ”lanu ogólnego zagos”odaro-

wania przestrzennego miasta Szczecina gruntów rolnych; 
2) Decyzja Ministra Rolnictwa i Gos”odarki vywno`ciowej znak: GźUŁogŁ0602łź-81101/93 z dnia 

2 sierpnia 1993 r.; 

3) źgoda Wojewody SzczeciLskiego znak, GŁrŁ16ł7091ł64ł89 z dnia 10 ”audziernika 1989 r. na prze-

znaczenie na cele nierolnicze i niele`ne na terenie miasta Szczecina gruntów rolnych, ”od realizację 
programu budownictwa mieszkaniowego, komunikację, usJugi oraz inwestycje ”rzemysJowe; 

4) uchwaJa Rady Miejskiej znak XXXVIIł503ł93 z dnia 17 maja 1993 r. w sprawie uchwalenia planu 

strategicznego miasta Szczecina jako zaJoweL do miejscowego ”lanu ogólnego zagos”odarowania 
miasta. 

§ 217. źgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i le`nych z dnia 3 lutego 1995 r. (Dz. U. z 1995 r. 

Nr 16, poz. 78 z ”óuniejszymi zmianami) - Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie 

gruntów rolnych i le`nych (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r. Nr 237, poz. 1657) niniejszym planem zmie-

nia się ”rzeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze o powierzchni 0,2320 ha, w tym: 

1) klasy RIII - 0,0828 ha; 

2) klasy RIV - 0,1492 ha 

okre`lone w niniejszym planie. 

§ 218. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezydentowi Miasta SzczecinŁ 

§ 219. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie trzydziestu dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzę-
dowym Województwa źachodnio”omorskiego i ”odlega równiew ”ublikacji na stronie internetowej gminy. 

PRZśWOŚNICZĄCY RAŚY 

 

Bazyli Baran 
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ZaJącznik nr 3 

Rozstrzygnięcia o s”osobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych miasta oraz zasadach ich finansowania 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, zm. 

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, zm. 

z 2007 r. Nr 127, poz. 880, zm. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) 

okre`la się nastę”ujący s”osób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy. 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych potrzeb 

mieszkaLców stanowią - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óunŁ zm.) - zadania wJasne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmują: 

1) traktowane jako zadania ws”ólne, inwestycje w granicach linii rozgraniczających ”oszczególnych ulic, 
w tym budowę lub modernizację ulicy wraz z o`wietleniem, uzbrojeniem podziemnym, `ciewkami ro-

werowymi, zielenią i od”owiednimi zabezpieczeniami technicznymi zmniejszającymi uciąwliwo`ć w ro-

zumieniu ”rze”isów o ochronie `rodowiska; 

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w lub poza liniami rozgraniczającymi ulic. 

§ 2. Wykaz terenów elementarnych, w których za”isane zostaJy inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej nalewące do zadaL wJasnych gminy: 

Lp. Numer terenu 
elementarnego 

Zapisane w planie przeznaczenie terenu (opis inwestycji) 

1 P.Z.2001.KR Budowa Wciecki rowerowej. 
2 P.Z.2007.U Budowa studni awaryjnej. 
3 P.Z.2008.MW/U/E Budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej lini> 

kablow> 15 kV. 
4 P.Z.2014.ZP Budowa kanalizacji deszczowej.  
5 P.Z.2018.U Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

Likwidacja osadnika Imhoffa. 
6 P.Z.2019.ZP/WS/E Budowa kanalizacji sanitarnej. 

Budowa kolektora kanalizacji deszczowej  0,6 – 1,2 m.  
Budowa urz>dzeM podczyszczaj>cych wody deszczowe. 
Budowa zbiornika retencyjnego.  
Budowa studni awaryjnej. 
Likwidacja i budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV 
zasilanej lini> kablow> 15 kV. 

7 P.Z.2020.U,M Budowa kanalizacji sanitarnej. 
8 P.Z.2058.MW,U Budowa kolektora deszczowego  1,0 m. 
9 P.Z.2059.MN,U Budowa kolektora deszczowego  1,0 m. 
10 P.Z.2060.US/U Budowa kolektora deszczowego  1,0 – 2,0/1,25 m.  

Budowa urz>dzeM podczyszczaj>cych wody deszczowe. 
11 P.Z.2070.ZD Budowa kanalizacji sanitarnej. 
12 P.Z.2106.KD.L Budowa sieci wodoci>gowej. 
13 P.Z.2108.KD.L Budowa czCWci ulicy wraz z chodnikami i urz>dzeniem zieleni, 

budowa sieci: wodoci>gowej gazowej, elektroenergetycznej, 
telekomunikacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
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14 P.Z.2110.KD.L Budowa sieci: wodoci>gowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
oraz kolektora deszczowego  1,0 m. 

15 P.Z.2111.KD.D Budowa ulicy wraz z chodnikami i urz>dzeniem zieleni, 
budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

16 P.Z.2115.KD.D Budowa sieci elektroenergetycznej i kanalizacji sanitarnej 
17 P.Z.2116.KD.D Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
18 P.Z.2117.KD.D Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
19 P.Z.2120.KD.D(1.KPR) Budowa ci>gu pieszo-rowerowego 
20 P.Z.2124.KD.D Budowa kanalizacji deszczowej 
21 P.Z.2125.KD.D Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
22 P.Z.2126.KD.D Budowa kanalizacji sanitarnej. 
23 P.Z.2129.KD.D Budowa sieci: wodoci>gowej, gazowej, elektroenergetycznej, 

telekomunikacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.  
24 P.Z.2130.KD.D Budowa sieci: wodoci>gowej, gazowej, elektroenergetycznej, 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
25 P.Z.2132.KD.D Budowa sieci: elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej oraz kolektora deszczowego  1,0 m. 
26 P.Z.2133.KD.D Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz 

kolektora deszczowego  1,0 m. 
27 P.Z.2135.KD.D Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
28 P.Z.2137.KD.D Budowa sieci wodoci>gowej. 
29 P.Z.2138.KD.D Budowa sieci: wodoci>gowej i kanalizacji deszczowej. 
30 P.Z.2140.KD.D Budowa kanalizacji deszczowej. 
31 P.Z.2150.KD.D Budowa kanalizacji sanitarnej. 
32 P.Z.2164.KP Budowa sieci wodoci>gowej i kanalizacji deszczowej. 
33 P.Z.2177.KP Budowa ci>gu pieszego. 
34 P.Z.2180.KP Budowa sieci wodoci>gowej. 
35 P.Z.2182.KP Budowa ci>gu pieszego. 
36 P.Z.2186.KP Budowa kanalizacji sanitarnej. 
37 P.Z.2193.KP Budowa ci>gu pieszego. 
38 P.Z.2202.KPR Budowa ci>gu pieszo - rowerowego. 
39 P.Z.2203.KR Budowa Wciecki rowerowej. 
40 P.Z.2204.KR Budowa Wciecki rowerowej. 
41 P.Z.2200.E Budowa wolnostoj>cej stacji transformatorowej 15/0,4 kV 

zasilana lini> kablow> 15 kV. 
42 P.Z.2206.KD.D Budowa ulicy wraz z chodnikami i urz>dzeniem zieleni, 

budowa sieci: wodoci>gowej, gazowej, elektroenergetycznej, 
telekomunikacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1. Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym mŁinŁ ustawą 
”rawo budowlane, ustawą o zamówieniach ”ublicznych, samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej 

i o ochronie `rodowiskaŁ 

2. S”osób realizacji inwestycji okre`lonych w § 2 mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się 
”ostę”em techniczno - technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki 
(okre`lonej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony `rodowiska t.j. Dz. U. 

z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z ”óunŁ zm.), o ile nie stanowi naruszenia ustaleL ”lanuŁ 

3. Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji ”aliw gazowych, energii elektrycznej lub cie”Ja 
okre`lone w § 2 realizowane będą w s”osób okre`lony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 

kwietnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z ”óunŁ zm.). 
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4. Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych 

w § 2, jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z ”óunŁ zm.) przy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy okre l̀a uchwaJa Rady Miasta w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego; 

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu Miasta ustala się w uchwale budwetowejŁ 

§ 5. 1. Zadania w zakresie budowy infrastruktury komunikacyjnej wymienionej w terenach elementarnych 

wskazanych w § 2 finansowane będą ”rzez budwet miasta lub na ”odstawie ”orozumieL z innymi ”odmiotamiŁ 

2. źadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w terenach elementarnych wskaza-

nych w § 2 finansowane będą na ”odstawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zao”atrzeniu w wodę 

i zbiorowym od”rowadzaniu `cieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z 

”óunŁ zm.), ze `rodków wJasnych ”rzedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w oparciu o uchwala-

ne ”rzez Radę Miasta wieloletnie ”lany rozwoju i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych 
(art. 21 ustawy) lub ”rzez budwet miasta. 

3. źadania w zakresie budowy sieci energetycznych, cie”Jowniczych objętych miejskim systemem 

ogrzewania i gazowych finansowane będą na ”odstawie art. 7 ust. 5 i 6 ustawy Prawo energetyczne 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z ”óunŁ zm.). 

ZaJącznik nr 4 

Rozstrzygnięcie w s”rawie uwag wniesionych do ”rojektu miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego terenu ｭvelechowa-Park Brodowskiｬ w Szczecinie 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami) Rada Miasta Szczecin rozstrzyga, 

co nastę”uje: 

§ 1. Do projektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu ｭvelechowa-Park  

Brodowskiｬ w Szczecinie, wyJowonego do ”ublicznego wglądu w dniach od 1 li”ca 2009 r. do 22 lipca 

2009 rŁ wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko, wniesiono w ustalonym terminie do dnia 6 sierpnia 

2009 rŁ ”ięć uwag, zgodnie z wykazem uwag stanowiącym integralną czę`ć dokumentacji formalno-

prawnej prac planistycznych. 

§ 2. Prezydent Miasta Szczecin w dniu 19 sierpnia 2009 r. roz”atrzyJ ”owywsze uwagiŁ 

§ 3. Przyjmuje się nastę”ujący s”osób roz”atrzenia zgJoszonych uwag: 

1. Uwaga dotycząca: 

a) ograniczenia wysoko`ci zabudowy na terenie elementarnym P.Z.2102.MW,U (teren zabudowy miesz-

kaniowej wielorodzinnej), ”oJowonym w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej ”rzy ul. Cienistej, 

b) wprowadzenia za”isów gwarantujących zabez”ieczenie odpowiedniej liczby miejsc postojowych dla 

istniejącej zabudowy jednorodzinnej zlokalizowanej ”rzy ul. Cienistej (teren elementarny 

P.Z.2101.MN,U), w tym dla ul. Cienistej 1A gdzie zwiększone są ”otrzeby ”arkingowe ze względu na 
”rowadzoną dziaJalno`ć gos”odarcząŁ 

Uwaga uwzględniona czę`ciowoŁ 

1a - uwzględniona. 

W ”rojekcie ”lanu, dla terenu elementarnego PŁźŁ2102ŁMW,U sąsiadującego z terenem zabudowy jedno-

rodzinnej, za”isy ”lanu do”uszczaJy dobudowy do budynku mieszkalnego przy ul. Bandurskiego 4a, do wy-

soko`ci nie wywszej niw istniejący, 3 kondygnacyjny budynekŁ Ponad to ”lan do”uszczaJ realizacje nowej za-

budowy na tym terenie wyJącznie w formie garawy o wysoko`ci nie większej niw 8 mŁ Akce”tując uwagę, 
zrezygnowano z ustaleL umowliwiających dobudowy do budynku ”rzy Bandurskiego 4a (obiekt zabytkowy 
do ochrony - zachowanie w obecnej formie) a maksymalną wysoko`ć garawy ograniczono do 4 m. 
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1b - nie uwzględniona. 

Wskazanie terenu wydzielenia wewnętrznego 1ŁKS, ”oJowonego w ramach terenu P.Z.2101.MN,U (zabu-

dowa jednorodzinna przy ul. Cienistej) na ”arking lub garawe ma na celu między innymi odciąwenie tere-

nów dróg ”ublicznych od ”arkujących ”ojazdów nalewących do mieszkaLców ”rzylegJych ”osesjiŁ Teren 
1.KS (grunt stanowiący wJasno`ć Miasta) mowe być zagos”odarowany ”od miejsca ”ostojowe i garawe, 
w tym dla mieszkaLców ”rzylegJej ”osesji ”rzy Cienistej 1, ”rzy czym plan nie rozstrzyga kwestii sprzeda-

wy gruntu. 

2. Uwaga dotycząca wyznaczonych w ”rojekcie ”lanu terenów dróg ”ublicznych oraz konieczno`ci 
wydzieleL dróg wewnętrznych gwarantujących bez”Jatne ”rzej`cie i ”rzejazd w ramach zes”oJu zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Thugutta, na terenie elementarnym P.Z.2039.MW,U/E. 

Uwaga nie uwzględnionaŁ Czę`ć dziaJki nr 70/122 w granicach terenu P.Z.2039.MW,U/E stanowi we-

wnętrzny dojazd w ramach zagos”odarowania zes”oJu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnejŁ ŚziaJka 
131 z obrŁ 3093 na której zlokalizowane są garawe boksowe i droga dla ich obsJugi mają dostę” do drogi 

”ublicznej: dostę” bez”o`redni do ulicy Thugutta (w ”obliwu skrzywowania z ulicą Bocianią ”o”rzez czę`ć 
dziaJki 70ł28 wJączoną w ”rojekcie ”lanu do drogi ”ublicznej) oraz dostę” ”o`redni ”o”rzez dziaJkę drogową 
70ł122 będącą wJasno`cią gminy SzczecinŁ W ”rojekcie ”lanu czę`ć dziaJki drogowej 70ł122 lewąca wzdJuw 
ulicy Thugutta zostaJa ”rzeznaczona na ”oszerzenie tej ulicy, natomiast czę`ć dziaJki 70ł122 obsJugująca 
zabudowę mieszkaniową i zes”óJ ”rzynalewnych jej garawy ”ozostaJa w terenie elementarnym P.Z.2039.MW,U/E. 

ŚziaJka 132, na której zlokalizowane są budynki mieszkalne ma do drogi publicznej - ulicy Thugutta do-

stę” bez”o`redni, a takwe ”o`redni ”o”rzez dziaJkę drogową 70ł122 i dziaJkę 131, a konkretnie drogę do-

jazdową do zes”oJu garawy zlokalizowaną na tej dziaJceŁ Jest to zgodne z art. 93 ust. 3 ustawy o gospo-

darce nieruchomo`ciami. 

3. Uwaga dotycząca zmniejszenia szeroko`ci ”asa drogi PŁźŁ2115ŁKŚŁŚŁ (ul. Szczerkowa) na wyso-

ko`ci ”osesji ”rzy ul. Kruczej 28 c i d celem ”rzyJączenia do ”rywatnych dziaJek zabudowy jednorodzinnej 

w terenie P.Z. 2010.MN,U. 

Uwaga nie uwzględnionaŁ Poszerzenie dziaJek nr 69 i 70 z obr. 3095 o pas drogowy drogi P.Z.2115.KD.D 

s”owoduje, we istniejąca sieć wodociągowa ø 125 mm i kanalizacja sanitarna ø 300 mm uJowona w tym 

”asie drogi znajdzie się na terenie ”rywatnych ”osesji, co stanowić będzie utrudnienie w eksploatacji tych 

sieci. Dodatkowo, w ramach rozpatrywania uwagi uzyskano stanowisko ZWiK Sp. z o.o., które ”odtrzy-

muje ”rzebieg linii rozgraniczających terenu PŁźŁ2115.KD.D zgodnie z projektem planu. 

4. Uwaga dotycząca zmniejszenia szeroko`ci dróg ”ublicznych (ulice dojazdowe: Gęsia i Mewia) na 
rzecz nieruchomo`ci ”oJowonej ”rzy Gęsiej 27a (teren zabudowy jednorodzinnej P.Z.2054.MN,U). 

Obecne rozgraniczenia terenów ”rzedstawione w projekcie planu ｭvelechowa-Park Brodowskiｬ, dają mow-
liwo`ć ”rzyJączenia do nieruchomo`ci Gęsia 27a czę`ci dziaJki drogowej 50ł24 o okŁ 12 m2(regulacja 

wniesiona na ”odstawie zJowonego wniosku do ”rojektu ”lanu)Ł 

Analiza przedmiotowego obszaru, wykonana w związku z wniesioną uwagą, wykazaJa, we ”ostulowany 
do ”rzyJączenia do ”osesji ”rzy ul. Gęsiej 27a teren drogi ”ublicznej to stosunkowo duwa ”owierzchnia te-

renu (ok. 325 m2), tylko o 30% mniejsza od ”owierzchni caJej ”osesji Gęsia 27aŁ Takie uszczuplenie tere-

nu dróg ”ublicznych w”JynęJoby negatywnie na warunki ruchu na skrzywowaniu 3 ulic dojazdowych - Gę-
siej, Mewiej i źięby oraz utrudniJoby dostę” dla istniejącego i ”rojektowanego uzbrojenia, które wedJug 
ustaleL ”lanu nalewy sytuować w liniach rozgraniczających dróg. 

5. Uwaga dotycząca zniesienia za”isów o ochronie konserwatorskiej budynku ”rzy ul. Bandurskie-

go 1-4a (teren P.Z.2102.MW,U) i umowliwienia jego nadbudowy (z uwytkowym poddaszem w dachu 

stromym). 

Uwaga nie uwzględnionaŁ Nadbudowa 3 kondygnacyjnego budynku zakJóci istniejącą kom”ozycję ”rze-

strzenną zes”oJu zabudowy rejonu ulic Bandurskiego, Obotrycka, źagJoby objętego strefą B ochrony kon-

serwatorskiej. W ramach roz”atrzenia uwagi uzyskano stanowisko Konserwatora źabytków, który nega-

tywnie o”iniuje nadbudowę obiektuŁ Powiększenie kubatury budynku skutkowaJoby ”otrzebą w”rowadzenia 

dla ”rzedmiotowego terenu, wskaunika intensywno`ci zabudowyŁ Budynek 3 kondygnacyjny zlokalizowany 
jest (wg Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Szczecin) w terenie 

objętym SźM (Systemem źieleni Miejskiej)Ł źa”isy Studium (uchwaJa XXVIIIł706ł08 Rady Miasta Szczecin 

z dnia 24 listopada 2008 rŁ) stanowią, we na terenie SźM nalewy ustalać w ”lanach miejscowych wskaunik 
intensywno`ci zabudowy do 0,6 lub ograniczenie wysoko`ci nowej zabudowy mieszkalnej do trzech kondy-

gnacjiŁ Ponad to zwiększenie ilo`ci lokali mieszkalnych ”ogJębiJoby deficyt miejsc ”ostojowych w osiedlu. 


